
  سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

     ســازمان میادين میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شــهرداري اصفهان در نظر دارد عملیات تهیه مصالح و 
اجرای محوطه سازی پارت 2 بازار گل و گیاه اصفهان  به مساحت حدود 65.000 مترمربع واقع در خیابان ارغوانیه، پشت 
بیمارستان فارابی به مبلغ تقريبي 40.448.679.528 ريال بر اساس فهارس بهای سال 1396، با شرايط 40% نقدی و 
60% ملکی )مطابق با لیست امالک سازمان که در شرايط مناقصه درج گرديده است و از طريق مزايده به پیمانکار واگذار 
می گردد( را از طريق مناقصه به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نمايد. متقاضیان مي توانند از تاريخ 1396/10/19 تا 
پايان وقت اداري )ساعت 14:30(  مورخه 1396/11/02 با ارائه معرفي نامه معتبر و مدارک مربوطه و سوابق کاري به دفتر 
فني سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شــهید صیاد شیرازی، حد فاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، 
نبش کوچه احسان، پالک 5 مراجعه نموده و پس از اخذ تأيیديه دفتر فني اقدام به واريز مبلغ 700.000 ريال بابت هزينه 
تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانك شهر شعبه حکیم نموده و اسناد 

مناقصه را از دبیرخانه سازمان دريافت نمايند.
تلفن تماس : 4- 32683601

1-شرکت کنندگان بايستی دارای رتبه بندی پنج راه و باند و پنج ابنیه از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور باشند.
2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 128.000.000 ريال طي ضمانت نامه بانکي يا فیش پرداختي الزامي است. 

3- مدت اجراء : 6 ماه شمسی مي باشد.
4- مهلت ارسال پیشنهادات تا پايان وقت اداری )ساعت 14:30( مورخه 1396/11/03 مي باشد. 

5- پیشنهادات در تاريخ 1396/11/04 بازگشايي مي شوند. 
6- سازمان در رد يا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
7- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است. 

» آگهي مناقصه «  )نوبت اول( 
شرکت توزيع برق اســتان اصفهان در نظر دارد خدمات موردنیاز خود به شرح ذيل را، از طريق مناقصه 

عمومی دومرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نمايد.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

شرکت توزيع نيروی برق استان اصفهان
امور تدارکات و انبارها

شرکت توزيع برق  استان اصفهان

مدت دريافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 96/10/19 تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/10/23 در 
قبال فیش بانکی به مبلغ يکصد هزار ريال واريز شده به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 

بنام شرکت توزيع برق استان اصفهان.
مدت تحويل پیشنهادات: از روز يکشنبه مورخ 96/10/24 لغايت ساعت 7/30 صبح روز سه شنبه مورخ 96/11/03 

محل تحويل پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شريعتی دبیرخانه شرکت توزيع برق استان اصفهان
تضامین مورد قبول: پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت ضمانت نامه 
بانکی معتبر يا فیش واريزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزيع برق 
استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چك شخصی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
ساير توضیحات: 

1- هزينه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های زاينده رود و حمايت بعهده برنده مناقصه می باشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی 4275 واحد مناقصات 

تماس حاصل نمايند. 
 3- اســناد و مــدارک و اطالعــات ايــن مناقصــه در ســايت اينترنتــی معامــالت توانیر بــه آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir  قابل دسترســی میباشــد همچنین آگهی اين مناقصات در ســايت پايگاه 
 ملی مناقصات ايران به آدرس http://iets.mporg.ir و سايت شــرکت توزيع برق استان اصفهان به آدرس

 www.epedc.ir قابل دسترسی می باشد.
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الک گرفته شده با الک 

غلط گیر و يا پیشنهاداتی که پس از تاريخ تعیین شده واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
تاريخ بازگشايی 

پاکات مناقصه

ساعت بازگشايی 

پاکات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 

)ريال(

1
مناقصه انجام سفت کاری ساختمان 

اداری برق شهرستان فوالدشهر
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ريیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان می گويد برای برنامه ريزی جهت جذب مسافر بايد واقعیت ها را گفت؛

آمار واقعی بدهيد
11

بازگشت باشکوه کاپیتان ذوب آهن
هواداران سپاهان رقم می زنند؛

10

بوروکراسی اداری اصفهان،مانع سرمایه گذاری است
نايب ريیس اتاق بازرگانی استان:

3

چالش بی نظمی مدیران کل استان!
استاندار از بی نظمی برخی مديران استانی گله مند است؛

مديرکل بهزيستی استان اصفهان:11

11
نيازمند مشارکت های مردمی و 

حمايت خيران در بهزيستی هستيم

 پيشتازی اصفهان در استقبال 
 از آزمون های حفظ و مفاهيم 

قرآن کريم
9

اصفهان؛ روی گسل آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان

3

دست یاری گردشگری به سوی 
اصفهانی های خارج از کشور

4

 جای پای
 »حاج احمد«...

دشمن،  خواب التهاب آفرينی در 
اين شهر و استان را ببیند؛

11
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هویت شاهزادگان بازداشت 
شده عربستانی فاش شد

در پی بازداشت ۱۱ شــاهزاده سعودی در ریاض 
و انتقال آنهــا به زندانی در حائــر، فعاالن فضای 
مجازی در عربستان دســت به کار شده و هویت 
این افراد را فاش کردنــد. کاربران فضای مجازی 
و فعاالن ســعودی گزارش داده اند که رهبر این 
گروه »سلمان بن عبدالعزیز بن سلمان بن محمد 
بن فیصل بن ترکی بن عبدا...« از نوادگان »ترکی 
بن عبدا... بن محمد آل سعود« است که موسس 
دولت دوم آل سعود بوده و او جزو خاندان حاکم 
فعلی به شمار نمی رود. مجتهد فعال توییتری و 
افشاگر عربســتانی هم در جزئیاتی راجع به این 
شاهزاده های بازداشت شــده اعالم کرده بود که 
بازداشــت این شــاهزاده ها ابتدای ماجراست و 
این اقدام پایان وضعیت موجــود در خاندان آل 
ســعود نخواهد بود. فعاالن ســعودی در فضای 
مجازی گزارش داده اند که اتهــام این افراد هم 
اعتراض به لغو معافیت شاهزاده های سعودی برای 
پرداخت آب و برق نبوده است بلکه آنها در اعتراض 
به بازداشت شــماری از شــاهزادگان سعودی و 
غیبت ولیعهد پیشین »محمد بن نایف« دست به 

اعتراض زده بودند.

 شرط آمریکا برای مذاکره 
با کره شمالی

آمریکا اعالم کرد برای مذاکره با کره شمالی الزم 
است که این کشور آزمایش های هسته ای خود را 

متوقف کند.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد 
اعالم کرد: توقف آزمایش های هسته ای کره شمالی 
اولین پیش شرط برای مذاکره آمریکا با حکومت 
پیونگ یانگ است. مقامات کره شمالی باید پیش 
از هرگونه مذاکره، آزمایش های هسته ای خود را 
متوقف کنند. آن ها باید قبول کنند که درباره منع 

تسلیحات هسته ای آن ها مذاکره کنیم.

 رجزخوانی خانم سخنگو
 برای دموکرات ها

سارا ســندرز، سخنگوی کاخ ســفید در حساب 
توئیتــری خود نوشــت: موفقیت های ریاســت 
جمهــوری ترامپ، بزرگ تریــن ترس ها را برای 
دموکرات ها به وجود آورده است. به همین خاطر 
است که حمالت آنها بعد از پیروز ی های اساسی 
دولت ترامپ در زمینه کاهش مالیات ها، لغو فرمان 
اوباماکر و اقدامات صورت گرفته علیه داعش، به 
صورتی مستاصالنه به تدریج افزایش یافته است. 
اقتصاد رو به رونق است و سال ۲۰۱۸ سال بزرگی 

برای آمریکا خواهد بود.

جنگنده دیگری از ائتالف 
سعودی »ناک اوت« شد

نیروی پدافند هوایی ارتش یمن اعالم کرد که یک 
جنگنده وابســته به ائتالف سعودی را در آسمان 

پایتخت هدف قرار داده است.
شبکه خبری المسیره بامداد روز گذشته اعالم کرد 
که »نیروی پدافند هوایی بامداد امروز دوشــنبه 
موفق شد یک جنگنده اف-۱5 را در آسمان صنعاء 
)پایتخت(، با یک فروند موشک زمین به هوا هدف 
بگیرد«. عصر یکشنبه شبکه المسیره یمن اعالم 
کرد که پدافند هوایی ارتــش یمن و انصارا... یک 
فروند جنگنده وابســته به ائتالف سعودی را در 
آسمان شهرستان »کتاف« در استان صعده واقع 

در شمال یمن منهدم کرده است.

روایت 7 دهه زندگی سیاسی یار شصت ساله رهبر انقالب؛

از اولین تحرکات سیاسی تا آخرین نماز جمعه

وزیر خارجه آلمان خبر داد:
 دعوت از ظریف برای گفت وگو 

درباره اعتراضات اخیر
 زیگمار گابریــل، وزیر امورخارجــه آلمان در 
مصاحبه با شبکه »زد دی اف« گفت: با فدریکا 
موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
توافق کردیم که وزیر امورخارجه ایران را به اروپا 
دعوت کرده تا درباره ناآرامی های اخیر در این 

کشور با وی گفت وگو داشته باشیم.
وی در ادامه گفت که احتماال این دعوت هفته 
آینده انجام خواهد شد.عده ای از مردم ایران در 
چند شهر این کشور دست به اعتراض زدند که در 
برخی موارد به خشونت کشیده و منجر به کشته 

شدن ۲۱ تن و بازدداشت ده ها نفر شد.
گابریل همچنین اظهار داشت: ما خیلی سریع 
تاکیــد کردیم کــه از حق اعتــراض حمایت 

می کنیم و دولت نیز باید از آنها پشتیبانی کند.
وی خاطرنشــان کرد که برلین از خط مشــی 
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا که گفته به 
ایرانی ها کمک خواهد کرد حکومتشان را پس 

بگیرند، پیروی نخواهد کرد.

توافق ماکرون و ترامپ درباره 
منشأ ناآرامی های ایران

کاخ ســفید در بیانیه ای اعالم کــرده »دونالد 
ترامپ«، رییس جمهــور آمریکا بــا »امانوئل 
ماکــرون«، همتای فرانســوی خــود درباره 
 ناآرامی هــای اخیــر در ایــران گفت وگــو 

کرده اند. 
این بیانیه مدعی شده ســران دو کشور توافق 
کردند که »تظاهرات  گسترده در ایران، نشانه 
شکســت حکومت ایران در تامیــن نیازهای 
مردم این کشــور و منحرف کردن ثروت ملت 
به ســمت تامین مالی تروریسم و فعالیت های 
شبه نظامی هستند.« هنوز روایت کاخ الیزه از 
این گفت وگوی تلفنی منتشــر نشده است، اما 
فرانسه در نشست چند شب پیش شورای امنیت 
سازمان ملل متحد درباره آشــوب های ایران 

مواضعی متفاوت با دولت آمریکا اتحاذ کرد. 

رییس سیا:
 ناآرامی های ایران کار ما نبود

رییس دستگاه اطالعاتی آمریکا ، در تالش برای 
نامربوط جلوه دادن اغتشاشــات اخیر ایران به 
فتنه انگیزی های عوامل خارجی، گفت که ریشه 
این اغتشاشــات این اســت که »اقتصاد ایران 
شرایط خوبی ندارد.« رییس سیا، نظام جمهوری 
اســالمی را به گوش فرا ندادن به خواسته های 
مــردم و داشــتن »نگاهــی واپس گرایانه« به 
مسائل متهم کرد و در ادامه اشــاره به مسائل 
اقتصادی به عنوان ریشه اصلی فتنه 96، گفت: 
 »مسائل اقتصادی بود که مردم را به خیابان ها

 کشید.«
»پمپئو« به نقش مذاکره با آمریکا و دیگر اعضای 
۱+5 در شکل دهی وضعیت کنونی اقتصاد ایران 
هم اشاره کرد و گفت: »مردم اعتراض می کنند 
چون می بیننــد که قول هــای رییس جمهور 
)حسن روحانی( و )محمدجواد ظریف(، جامه 
عمل نپوشیده ،آنها گفته بودند که با دستیابی 
به برجام، غذا فراوان می شود، شرایط اقتصادی 
بهبود می یابــد و فرصت های شــغلی افزایش 

می یابد. خیلی ساده است؛ این اتفاق رخ نداد.«

واکنش آقای سخنگو به جلسه 
شورای امنیت درباره ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به جلسه 
شورای امنیت درباره اعتراض ها در ایران گفت: 
 این جلســه گویای شکســت دیگــری افزون

 بر شکست های دیگر ترامپ بود. وی ادامه داد: 
اعضای شورای امنیت نشــان دادند که دنیای 
جدید، دنیای اســت که دیگرهمگان ازآمریکا 
تبعیت ندارند.بهرام قاســمی گفت: برگزاری 
جلسه درباره مســائل داخلی کشــورها که با 
یک»نه« بزرگ مواجه شد شکستی بود در ادامه 
شکست های ترامپ در سطح جهان و نه فقط در 

سیاست خارجی آمریکا یا منطقه و ایران.

سردار خسرو عروج
مشاور عالی فرمانده کل سپاه:

نیروهای مسلح

حجت االسالم سید محمود علوی با بیان اینکه حوادث 
تلخ روزهای گذشــته نیاز به آســیب شناسی دارد، 
اظهار داشت: باید با نگاه کارشناسانه، غیر متعصبانه، 
واقع بینانه و فراجناحی ریشه ها و علل این اتفاقات را 
شناسایی و در جهت پیشگیری و جلوگیری از تکرار 

آنها در آینده گام برداشت.
وی، تســری دامنه نارضایتی ها به گروه ها و طبقات 
مختلف اجتماعی را راهبرد دوم دشمن عنوان و تصریح 
کرد: دشــمن به دنبال این بود کــه دامنه اعتراضات 

گسترش یافته و به قشر خاصی بسنده نشود.
وزیر اطالعات، مدیریت مطلوب بحران اخیر را مرهون 
هماهنگی خوب بین نهادهای درگیر دانست و افزود: 
همه دستگاه ها اعم از شورای عالی امنیت ملی، وزارت 
کشور، ناجا، سپاه و بسیج با همدلی و هم افزایی خوبی 

در عرصه مدیریت بحران به میدان آمدند.
وی با تاکید بر حفظ اتحاد و همدلی و هوشــیاری در 
دوران پس از این وقایع گفت: اگرچه این مسئله در کف 
خیابان خاتمه یافته؛ اما باید مراقب تبعات و التهابات 

موجود در جامعه بود.

 اعتراضات اخیر
 نیازمند ریشه یابی است

وزیر اطالعات:

 کابینه

کافه سیاست

عکس  روز 

خشم دانشجویان پاکستان 
در الهور به اظهارات ترامپ

 دعوت از ظریف برای گفت وگو درباره 
اعتراضات اخیر

پیشنهاد سردبیر:

ســردار عروج اظهار کرد: دشمنان اصلی نظام 
جمهوری اسالمی ایران همیشه به دنبال رخنه 
در بدنه نظام هستند و در نخستین فرصتی که 
به دست می آورند به دنبال ضربه زدن به کشور 
ما هستند. وی با بیان اینکه در آشوب های اخیر 
مردم به دنبال خواســته های بحق خود بودند 
اظهار داشت: متاسفانه فتنه گران از فرصت به 
وجود آمده استفاده کرده و به دنبال بر هم زدن 
نظم عمومی جامعه بودند که این فتنه نیز در 
نطفه خفه شد. وی در پایان با اشاره به سخنان 
مقام معظم رهبری در برطرف شدن مشکالت 
اقتصادی مردم خاطرنشان کرد: همه ما باید در 
پست هایی که داریم، حواسمان را جمع کنیم 
تا سوءاستفاده نشود، ما وظیفه داریم مشکالت 
مــردم را برطرف کنیم که اگــر چنین نکنیم 

حسابمان با خداست.

وظیفه داریم مشکالت مردم 
را برطرف کنیم

عباس عراقچی
معاون حقوقی وزیر امور خارجه:

سیاست خارجه

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب 
گفت: بعد از آشوب هایی که در برخی شهر ها رخ داد، 
مردم به صورت خودجوش احساس مسئولیت کردند 
و ســیل عظیمی از حامیان انقالب و نظام اسالمی 
روانه خیابان ها شدند تا حضور و دفاعشان از کشور 
و نظام را به رخ جهانیان بکشــند. مردم ما تسلیم 

زیاده خواهی  دشمنان نمی شوند.
وی در خصوص اقدامات آتی کانون دانشــگاهیان 
ایران بیان کرد:جلســه انتخاب اعضای شــورای 
اســتانی و رؤســای کمیته های دفتر تهران کانون 
دانشگاهیان ایران ساعت 9 صبح روز پنجشنبه ۲۱ 
دی ماه در محل این دفتر در تهران، برگزار می شود.

وی در خصــوص حضور و تاثیر بــه موقع مردم در 
پایان دادن بــه اتفاقات اخیر کشــور گفت: بعد از 
آشــوب هایی که در برخی شــهر ها رخ داد، مردم 
به صورت خودجوش احســاس مسئولیت کردند و 
سیل عظیمی از حامیان انقالب و نظام اسالمی روانه 
خیابان ها شدند تا حضور و دفاعشان از کشور و نظام 

را به رخ جهانیان بکشند.

مردم تسلیم زیاده خواهی  
دشمنان نمی شوند

عضو شورای جبهه مردمی نیروهای انقالب:

دیدگاه

سید عباس عراقچی در کنفرانس امنیتی تهران 
با اشاره به تالش های آمریکا در ناکارآمد کردن 
برجام اظهار کرد: بیش از یک ســال است که 
رییس جمهور آمریکا با تمام تالش خود در پی 
این است که برجام را از بین ببرد. وی با اشاره 
به اینکه در چند روز آینده باید رییس جمهور 
آمریکا بار دیگر طبق برجام، تعلیق تحریم ها 
علیه ایران را تمدید کند و برخی از احتمال ها 
مبنی بر این است که این کار توسط ترامپ انجام 
نشود، افزود: ممکن اســت در چند روز آینده 
آمریکا از برجام خارج شود و جامعه بین الملل 
باید برای این مرحله آمادگی داشــته باشــد، 
حرکت آمریکا در راســتای از بین بردن برجام 
است . ما در ایران برای هر سناریویی آمادگی 
داریم.وی تاکید کرد منطقه ما بدون برجام به 

منطقه امن تری تبدیل نمی شود.

ترامپ به دنبال از بین بردن 
برجام است

پیشخوان

بین الملل

مردم عمل کردند شما 
چه می کنید؟

 تحول ســالمت ناتمام 
نماند

نامه نیوز: علی الریجانی این روزها بیشتر از گذشته سوژه 
تحلیل های سیاســی رســانه ها، قرار می گیرد. کارنامه 
عملکرد وی در مجلس نیز برای هر دو جناح سیاسی قابل 
قبول است. پس چرا بار دیگر بخت خود را برای تکیه زدن بر 
صندلی ریاست قوه مجریه، محک نزد؟ رییس مجلسی که 

یک بار هم در انتخابات ریاست جمهوری بخت خود را آزموده است؛ اما از آن زمان، سال های طوالنی می گذرد. 
محسن کوهکن،نماینده مجلس در این باره گفت: الریجانی در امر تشکیل حزب و یا حضور در انتخابات ریاست 
جمهوری قطعا  بی گدار به آب نخواهد زد. در ارتباط با این دو موضع، یکی دوبار که مستقیم و یا غیرمستقیم از 
ایشان سوال پرسیده ام و یا خواسته ام از البه الی صحبت های ایشان پی ببرم که چنین قصدی دارند یا خیر؛ 
پاسخی قطعی نیافتم که ایشان برای ورود به صحنه انتخابات ریاست جمهوری قصدی داشته باشند و یا دنبال 

تشکیل یک حزب باشند. 

دبیر روابط عمومی انجمن اســالمی دانشجویان آزاداندیش 
دانشــگاه عالمه طباطبایی از آزادی تعدادی از دانشجویان 
بازداشت شده این دانشگاه طی روزهای گذشته و بی اطالعی 
از وضعیت برخی دیگر از آنان خبر داد. فرحناز غالبی گفت: 
پس از بازداشــت فائزه عبدی پور، دانشــجوی علوم سیاسی 

دانشگاه عالمه و بی اطالعی از وضعیت وی تعدادی از دانشجویان برای پیگیری وضعیت عبدی پور با رییس دانشگاه 
جلسه داشتند؛ چرا که حدود ۱۴ نفر از این دانشجویان مقابل دانشگاه بازداشت شدند و محسن شاهسون، محمد 
خانی، سینا غفاری)دانشجوی کارشناسی رشته ادبیات انگلیسی(، ســیاوش امجد )دانشجوی کارشناسی ارشد 
علوم اجتماعی( و مجید مسافر و برخی دیگر از جمله آنان هستند که از این تعداد مسئله سینا غفاری و سیاوش امجد 
حل شده است، اما همچنان از فائزه عبدی  پور بی خبریم. وی افزود: این دانشجویان در تجمعات دستگیر نشده و مقابل 

دانشگاه بازداشت شده اند و الزم به ذکر است که آنان فعال سیاسی نیستند و فعالیت صنفی داشته اند.

محسن کوهکن،نماینده مجلس:

  الریجانی  بی گدار
 به آب نمی زند

آخرین وضعیت 
بازداشت شدگان  
دانشگاه عالمه  طباطبایی

 اعتراضــات اقتصادی 
مردم قانونی و شرعی است

 تعییــن محلــی برای 
اعتراض ها

  نفتکش ایرانی در آتش

 نمک روی زخم مردم

سال قبل در چنین روزی یک خبرتلخ، ایران را تکان داد. قلب یار 6۰ ساله رهبرانقالب و همراه محبوب و مورد وثوق امام راحل، در استخرشنای مجمع تشخیص مصلحت نظام از حرکت ایستاد و تالش پزشکان 
برای احیای او جواب نداد تا »اکبر هاشمی رفسنجانی« پس از پشت سرگذاشتن عمری ۸۲ ساله همراه با فراز و نشیب های فراوان، به مراد و مقتدای خویش بپیوندد.  در ادامه برخی از مهم ترین تحرکات سیاسی 

این چهره مبارز و فراموش نشدنی و برخی حاشیه ها و جنجال های مربوط به وی را مرور می کنیم. 

اولین تحرکات سیاسی 
اولین حرکت سیاسی هاشمی رفسنجانی در اردیبهشت ۱3۲9و تشییع جنازه 
رضا شاه رقم خورد، اما چند سالی پس از این اتفاقات در نوروز سال ۴۲ همزمان 
با سالروز شــهادت امام صادق)ع( مجلس عزایی در مدرسه فیضیه قم برگزار 
شــد که رژیم پهلوی مجلس را برهم زد .  این اتفاق، اولین بازداشت هاشمی 

رفسنجانی را رقم زد  و دوران شکنجه ها آغازشد. 

جنجال ها از چه زمانی آغاز شد؟
در جریان مناظرات سال ۸۸ اسم هاشمی از سوی رییس دولت نهم به عنوان محور مخالفان 
او نام برده شد. جنجال ها باال گرفت تا اینکه چند روز قبل از برگزاری انتخابات، هاشمی در 
نامه ای بدون سالم و والسالم به رهبر معظم انقالب که ابتدا در سایت خودش منتشر شد، خبر 
از شعله ور شدن آتش در جریان انتخابات و پس از آن داد. ۲۲ خرداد انتخابات با مشارکت ۴۰ 
میلیونی مردم برگزار شد و احمدی نژاد با رای  ۲۴ میلیونی، رییس جمهور دولت دهم شد. در 
روز رای گیری از عفت مرعشی، همسر هاشمی پرسیده شد اگر موسوی رای نیاورد مردم چه 
بکنند، گفت: »بریزند توی خیابان ها.« مردم به بهانه تقلب در انتخابات به خیابان ها آمدند و با 
راه اندازی فتنه ای، مکان های عمومی را به آتش کشیدند؛ برخی فرزندان هاشمی که در ایام 
فتنه پس از انتخابات در جمع اغتشاشگران حاضر شده بودند نیز در این دوره محکوم شدند. 

آخرین نماز جمعه هاشمی رفسنجانی
۲6 تیرماه سال ۸۸، نماز جمعه تهران به امامت آیت ا...

هاشمی رفسنجانی در حالی برگزار شد که کشور تحت 
اعتراضات به نتایج انتخابات این سال بود. آیت ا... هاشمی 
در خطبه های این نماز جمعه گفــت:» بخش بزرگی 
از مردم در نتیجه انتخابات تردید دارنــد و ما باید این 
تردیدها را از بین ببریم.« وی در خصوص آزادی زندانیان 
سیاسی گفته بود: »الزم نیست در این شرایط ما افرادی 
را که به این نامی که االن هست در زندان داشته باشیم. 
اجازه بدهیم اینها به آغوش خانواده هایشان بازگردند. 
)تکبیر نمازگزاران( نگذاریم به خاطر زندانی بودن یک 
عده دشمنان ما، ما را سرزنش کنند، شماتت کنند و به 

ما بخندند.« 
 به دلیل عدم رعایت و حفظ شأن نماز جمعه و همچنین 
حمایت آشکار از شکسته شــدن خط قرمز نظام یعنی 
دفاع از فتنه گران و آشوب طلبان، این نماز جمعه آخرین 

نماز جمعه هاشمی شد.
سخنان هاشمی باعث شــد تا هم مطالبه عمومی برای 
کنار گذاشــتن او از نماز جمعه تهــران در میان مردم 
شکل بگیرد و هم سبب شــفاف شدن صحنه سیاسی 

کشور شود.

سخنانی که جنجالی شد
واکنش هاشمی به رد صالحیت سید حسن خمینی

هاشمی در واکنش به رد صالحیت سید حسن خمینی گفته 
بود:» صالحیت شخصیتی که اشبه به جدش امام خمینی است 
را قبول نمی کنند؛ شما صالحیت خود را از کجا آورده اید؟ چه 
کسی به شــما اجازه داده اســت که قضاوت کنید؟ چه کسی 
به شما تریبون داد؟ صداوســیما برای شما باشد؛ اگر امام)ره( 
 و نهضــت و اراده عمومی مــردم نبود هیچ کــدام از اینها نیز 

نبودند.«

سخنان هاشمي در مورد زنان زیبارو 
هاشــمی در تاریــخ ۱6 اردیبهشــت 93 در دیدار بــا اصحاب 
 فرهنگ وهنر با بیان اینکه باید فرهنگ را درســت تعریف کرد،
 گفته بود: »رهبری راضی نیســتند که در سال فرهنگ دنبال 
این باشــیم که کســانی که خوب می خوانند را از میدان به در 
 کنیم یا خانم هایی که قیافــه زیبایی دارنــد را نگذاریم ظاهر

 شوند.«

واکنش هاشمی به مذاکرات
صحبتی منتسب به هاشمی رفسنجانی مبنی براینکه »دنیای 
آینده دنیای مذاکره است نه موشک ها« تا مدت ها به سرتیتر 
اخبار تبدیل شده بود و حتی واکنش مقام معظم رهبری را هم 
به دنبال داشت که ایشان در یکی از سخنرانی های خود نسبت 
به این سخنان هشدار دادند. هرچند سایت منتسب به هاشمی 
این موضوع را تکذیب کرد و عنوان شد هاشمی چنین حرفی 

نزده و سخنان او تحریف و تقطیع شده است.

نظر هاشمی در مورد رهبر معظم  انقالب
آیت ا... هاشمی رفســنجانی در سوم آذرماه در دیدار با 
دانشــجویان درباره ارتباط خودبا رهبر معظم انقالب 
گفته بود : »درایران دو نفر ماننــد من و رهبری را پیدا 
نمی کنید که تااین اندازه نزدیک به هم باشند.عشــق 
من، آقای خامنه ای است، بیش از 5۰ سال است که ما با 
هم دوست و همکار هستیم و اسرار جدا از هم نداریم و در 
همه مسائل با هم مشورت می کنیم. البته طبیعتا ممکن 

است در مواردی با هم اختالف نظر  داشته باشیم«

سخت ترین تصمیم عمر سیاسی هاشمی رفسنجانی 
۲۰ ادیبهشــت ۸۴ هاشــمی در بیانیه ای حضور خود در انتخابات ریاســت 
جمهوری نهم را اعالم کرد و نوشت که ســخت ترین تصمیم عمر سیاسی اش 
بوده است. انتخابات ۲7 خرداد که برگزار شد؛ احمدی نژاد با بیش از 7 میلیون 
اختالف رای نسبت به هاشمی رییس جمهور ایران شد. هاشمی درباره شکست 
در این انتخابات که توســط دولت اصالحات برگزار شــده بود با طرح مجدد 
مخدوش بودن انتخابات، ناباوری خــود را از نتیجه انتخابات اینگونه توصیف 
می کند: »می دانســتم برنامه ریزی برای تاثیرگــذاری روی انتخابات صورت 

گرفته است.«
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افزایش میزان تولید گیاهان دارویی در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

هشدار

زخمی بر پیکره کشاورزی؛
اقتصاد نیمه جان شرق اصفهان 

حاصل خشکی زاینده رود 
دبیر خانه کشــاورز شهرســتان اصفهان با بیان 
اینکه با وجود تشکیل صندوق خسارت نَکشت 
برای کشاورزان، اما هنوز ریالی بابت خسارت به 
کشاورزان پرداخت نشده است، گفت: متاسفانه 
افزایش بیماری ام اس و سرطان در شرق اصفهان 
به دلیل کشت محصوالت کشــاورزی با پساب 
آب زاینده رود است.حســینعلی میراحمدی در 
خصوص وضعیت کشــاورزی شــرق اصفهان و 
خشکی زاینده رود، اظهار کرد: از بعد اقتصادی 
متاسفانه خشکی زاینده رود تبعات منفی بسیاری 
بر کشاورزی استان به خصوص در منطقه شرق 
اصفهان داشته است. وی با بیان اینکه در دولت 
دهم طی سال ۹۰ تا ۹۲ در راستای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی کمک هایی برای ایجاد دامداری، 
کارگاه های تولید قارچ و ... به کشاورزان داده شد 
و در این راستا کارگاه ها احداث و شروع به تولید 
کردند، افزود: در ادامه کار، بــا تغییر و روی کار 
آمدن دولت یازدهم متاســفانه از کشاورزان در 
راستای این سیاســت ها هیچ حمایتی صورت 
نگرفت. میراحمدی تاکید کرد: خانه کشــاورز 
اصفهان درنظر دارد در راســتای حل مشکالت 
کشاورزان به تمام مراجع عظام تقلید نامه نگاری 
کند تا شــاید از این طریق فکری به حال قشــر 
کشاورز شود. متاسفانه امروز تعدادی کشاورزانی 
که برای تامین معیشــت خود ناچــار به فروش 
اعضای بدن شان همچون )کلیه و قرنیه( هستند، 
رو به افزایش است.دبیر خانه کشاورز شهرستان 
اصفهان افزود: در این شــرایط متاســفانه بانک 
کشــاورزی به دلیل مطالباتش، حســاب های 
کشاورزان را مسدود و به ضامن و وام گیرنده بابت 
طلب خود، فشــار وارد می کند.وی تصریح کرد: 
متاسفانه افزایش بیماری ام اس و سرطان در شرق 
اصفهان به دلیل کشت محصوالت کشاورزی با 

پساب آب زاینده رود است.

بازار

پولیش و واکس رنگي خودرو

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان:

استفاده از آب خاکستری برای 
آبیاری فضای سبز نمایشگاه

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان گفت: در صدد هستیم تا آب فاضالب را به 
آب خاکستری تبدیل کرده و فضای سبز نمایشگاه 

را از طریق این آب آبیاری کنیم. 
علی یارمحمدیان اظهار کرد: برق نمایشــگاه را 
در پروژه جدید نیز از انرژی خورشــیدی تامین 

می کنیم و در این حوزه خودکفا خواهیم بود.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه خبر داد:
استفاده مستقیم یک هزار 

مشتری از ورق فوالد مبارکه
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه گفت: این 
شرکت برای تحویل محصوالت خود به بازارهای 
داخلی شبکه گسترده ای را ساماندهی کرده است، 
به نحوی که بیش از یک هزار مشــتری به صورت 
مســتقیم ورق های فوالد مبارکــه را خریداری 

می کنند. 
محمود اکبری در رابطه با شــبکه فروش داخلی 
محصوالت فوالد مبارکه، اظهار کرد: فوالد مبارکه 
برای تحویل محصوالت خود به بازارهای داخلی 
شبکه گسترده ای را ســاماندهی کرده است؛ به 
نحوی که بیــش از یک هزار مشــتری به صورت 
مســتقیم ورق های فوالد مبارکــه را خریداری 
می کنند. وی افزود: با کمک شــبکه توزیع مراکز 
خدماتی که در تمامی استان های کشور گسترده 
اســت، 3 هزار مصرف کننده خرد که نمی توانند 
محصوالت موردنیاز خود را مســتقیما از شرکت 
خریداری کنند، به طور غیرمستقیم از ورق های 

فوالد مبارکه در سطح کشور استفاده می کنند.

افزایش میزان تولید 
گیاهان دارویی در اصفهان

کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با اشاره به افزایش مصرف گیاهان 
دارویی گفت: وضعیت کشت گیاهان دارویی استان 
در سال جاری مطلوب است و طبق پیش بینی های 
انجام شده، سطح زیر کشــت و میزان تولید این 
 محصوالت نســبت به سال گذشــته رشد خوبی

 دارد.
محسن شــاه نظری با بیان اینکه میزان تولیدات 
گیاهان دارویی استان اصفهان مناسب است، اظهار 
کرد: در سال گذشته بیش از یک هزار و 3۲8 هکتار 
از اراضی استان به کشت گیاهان دارویی اختصاص 
یافت و در مجموع بیش از 36 هزار و ۲۹6 تن انواع 
گیاهان دارویی از استان برداشت شد. وی با بیان 
اینکه تمام برداشت ها توســط بخش خصوصی 
انجام می شود و سازمان جهاد کشاورزی این روند 
را  تســهیل می کند، افزود: بخش عمده گیاهان 
دارویی در شهرستان های آران و بیدگل، کاشان، 
نطنز، تیران  و کرون و فالورجان تولید می شــود. 
کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان خاطر نشــان کرد: استان اصفهان 
ظرفیت  مناسبی جهت کشت انواع گیاهان دارویی 
دارد و از مهم ترین گیاهان دارویی کشت شده در 
سطح استان می توان به موســیر، آلوئه ورا، نعناع 
فلفلی، بابونه، کاســنی، گل گاوزبان، بادرنجبویه، 
زیره سبز و سیاه، اســطخودوس، کرفس و سایر 

محصوالت اشاره کرد.
 وی ادامــه داد: ارزش اقتصــادی این محصوالت 
می تواند درآمد مناسبی برای کشاورزان ایجاد کند 
و با برنامه ریزی برای صادرات آنها زمینه ارزآوری 
و ایجاد اشتغال مناســب برای بسیاری از جوانان 
فراهم خواهد شد؛ بنابراین توسعه کشت گیاهان 
دارویی با نیاز آبی پایین و مناســب برای صادرات 
از سیاست های ســازمان جهاد کشاورزی استان 

اصفهان است.

نایب رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: اصفهان، بوروکراسی اداری بسیار زیادی دارد و این وضعیت مانع بزرگی 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این استان است. مصطفی رناسی اظهارکرد: این استان پهناور ظرفیت های 
زیادی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی  برای رونق اشتغال دارد، اما متاسفانه مشکالت اداری زیاد، موانع بزرگی 
را در این زمینه ایجاد کرده است. وی تاکیدکرد: بوروکراسی اداری اصفهان بسیار باالست و در چنین سیستمی »میز 
پاسخگو« وجود ندارد، بلکه با کارمندان »میز نشین« با سلیقه های متفاوتی مواجه ایم که این وضعیت در روند امور 

اداری سرمایه گذاران بخش خصوصی مشکل ایجاد کرده است.    

بوروکراسی اداری 
اصفهان،مانع 

سرمایه گذاری است

نایب رییس اتاق بازرگانی استان:

گاه
ید
د

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،433،000
تومان

715،000نیم سکه
تومان

414،700ربع سکه
تومان

278،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

137،665
تومان

      قیمت سکه و طال

پوليش و واکس رنگي 
سوناکس مدل 296100 

 
 54,000

تومان

شامپو براق کننده خودرو 
سوناکس مدل 314300 

 28,000
تومان

اسپري واکس پر سرعت 
سوناکس مدل 288200 

 56,000
تومان

ماشین 15 متری شیخ عرب

عکس روز

دامپزشکی

فهرســت اطالعــات واحدهای تولیــد فنــاوری اطالعات 
 جهــت بهره مندی از معافیــت مالیات بر درآمــد حاصل از 
 فروش محصــوالت تولیدی بــه ادارات کل امــور مالیاتی

 ابالغ شد.
فرزاد اسماعیل زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری 

اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با همکاری های مرکز شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری رییس جمهور و پیگیری های مســتمر همکاران این دفتر، ســازمان امور مالیاتی در بخشــنامه 
شماره۱3۴/۹6/۲3۰ به تارخ ۹ دی ماه امســال فهرســت اطالعات واحدهای تولیدی فناوری اطالعات به همراه 
محصوالت نرم افزاری تولیدی را جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی موضوع بند )د( ماده ۱3۲ قانون مالیات های 
مستقیم اصالحی به موجب ماده 3۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ادارات کل امور 

مالیاتی کشور ابالغ کرد.

ابالغ معافیت مالیات 
بر درآمد شرکت های 
تولیدکننده نرم افزار

دبیر اتحادیه صادرات فرش دستباف استان اصفهان اعمال قانون 
کســر دریافتی و حذف جایزه صادراتی را از مشکل های فرا روی 
صادرات فرش دستباف ایران دانست و افزود: این مشکالت، صادرات 

فرش دستباف کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
منوچهر طالیی تصریح کرد: موضوع کســر دریافتی که از سوی 
گمرک اعمال می شود را در شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان مطرح کرده ایم و مقرر است که گمرک استان 

اصفهان از اعمال کسر دریافتی برای فرش دستباف ایران صرف نظر 
کند. به گفته وی »کسر دریافتی « یعنی تاجری که فرش هایش در 
خارج از کشور به فروش نرفته باید برای برگرداندن این فرش ها به 

کشور بار دیگر عوارض گمرکی پرداخت کند. 
دبیــر اتحادیه صادرات فرش دســتباف اســتان اصفهان درعین 
حال تصریح کرد: این قانون باید از ســوی مجلس شورای اسالمی 
بازبینی و اصالح شود تا دغدغه صادرکنندگان فرش دستباف ایران 

برطرف شود. دبیر اتحادیه صادرات فرش دستباف استان اصفهان 
با بیان اینکه براســاس دســتورالعمل معاون اول رییس جمهور 
مقرر است صادرکنندگان فرش دســتباف ایران بابت فرش های 
برگشتی به کشور درصورتی که تشــخیص داده شود، فرش های 
عودت یافته دستباف ایران است از پرداخت عوارض معاف شوند، 
 اظهارکرد: این موضوع هم با مشــکالتی مواجه و تاکنون اجرایی 

نشده است. 

دبیر اتحادیه صادرات فرش دستباف اصفهان عنوان کرد:
کسر دریافتی و حذف جایزه صادراتی از مشکالت صادرات فرش دستباف 

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
اصفهان با بیان اینکه مقدار مصرف ســوخت بنزین در 
سال جاری برابر یک میلیارد و ۵۷۹ میلیون و ۱۷ هزار و 
۹۰۰ لیتر است گفت: اصفهانی ها نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 6.۲۷ درصد بیشتر بنزین سوزانده اند.
حسین صادقیان درباره  افزایش مصرف سوخت در اصفهان اظهار داشت: مصرف سوخت بنزین در ۹ ماهه 
نخست سال جاری نســبت به بازه  زمانی مشابه سال گذشــته، 6/۲۷ درصد افزایش داشته  است، مقدار 

مصرف شده سوخت بنزین در سال جاری برابر یک میلیارد و ۵۷۹ میلیون و ۱۷ هزار و ۹۰۰ لیتر است.
وی افزود: مصرف نفت سفید نسبت به مدت مشابه سال گذشــته ۲۴/۴۰درصد کاهش داشته که در ۹ 

ماهه نخست سال جاری مصرف نفت سفید در اصفهان ۲۰ میلیون و 3۲3 هزار و 8۰۰ لیتر بوده است.

اصفهانی ها امسال بیش 
از 1.5 میلیارد لیتر بنزین 
سوزانده اند

سید عبدالوهاب سهل آبادی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان طی روزهای 
اخیر در اظهار نظری عنوان کرده بود تشکیل کمیته هماهنگی روابط 
بین الملل استان اصفهان می تواند به توسعه روابط با کشورهای جهان 
در زمینه های اقتصادی، جذب ســرمایه گذاری و فرهنگی کمک کند 
این در حالی است که گردشگری به عنوان مزیت اصفهان شناخته شده 
و این کمیته می تواند با برنامه ریزی و هماهنگی، زمینه هم افزایی بین 

سازمان های مسئول و بخش خصوصی را فراهم کند.
این مهم توجه به مقوله روابط بین الملل و به خصوص صنعت توریسم را 

بیش از پیش در اقتصاد ارزشمند جلوه می دهد در شرایطی که با توجه 
به وضعیت موجود به نظر می رسد کشور ما در ایجاد جاذبه برای جذب 
توریست روند کندتری نسبت به سایر کشورها از جمله ترکیه را در پیش 
گرفته است، اما نکته قابل اهمیت تر اینکه نشریه »بلومبرگ« در مطلبی 
لیستی از مقاصد دیدنی و جذاب گردشــگری دنیا را در سال ۲۰۱۷ به 
خوانندگان خود ارائه و چگونگی سفر به این کشورها را بررسی کرده که 

ایران هم در این فهرست جای گرفته است.
کارشناســان اقتصادی بر این باورند که صنعت توریســم ۱۰ درصد از 
درآمدها و شغل های دنیا را به  وجود آورده است و پیش بینی می شود که 
این رقم تا سال ۲۰۱۰ به دو برابر برسد و در این بین باید دید ایران و به 

طور خاص تر اصفهان چه میزان توانسته است از این حوزه کسب درآمد 
داشته باشد. از دیدگاه اقتصادی اصلی ترین کارکرد صنعت جهانگردی 
کســب درآمدهای ارزی، توزیع مجدد درآمدها،ایجاد زمینه اشتغال ، 
سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده همچنین فروش کاالها و خدمات 
مورد نیاز گردشگرهاست و این ضرورت تا حدی است که در سند برنامه 
ششم توسعه و سند چشــم انداز ۱۴۰۴نظام بر توسعه زیرساخت های 

گردشگری استان اصفهان تاکید شده است.
با توجه به اینکه در روزهای ابتدایی ســال نوی میــالدی قرار داریم و 
بهترین زمان برای جذب گردشــگر خارجی به حساب می آید و توجه 
به زیر ســاخت هایی از جمله مکان های اقامتی برای این قشــر حائز 

اهمیت است، در حال حاضر 33۰ طرح 
گردشگری در استان اصفهان در حال 
اجراســت که 8۹ طــرح آن مربوط به 

ساخت هتل است.
این در حالی است که تعداد واحدهای 
اقامتــی این اســتان نیز از ســال ۹۲ 
تاکنون از ۵۵ به ۱۵۵ باب افزایش یافته 
و بنابر اعــالم مدیرکل میراث فرهنگی 
، صنایع دستی و گردشــگری استان 
اصفهان تا پایان امســال نیز ۵3 واحد 
اقامتی جدید به شمار واحدهای اقامتی 
این اســتان افزوده خواهد شــد.تعداد 
تخت های اقامتی اســتان اصفهان ۲۰ 
هزار تخت است و قرار شده هفت هزار 
تخت اقامتی نیز تا پایان سال به شمار 
آنها افزوده شــود. به هر حال ظرفیت 
جذب توریســت مســئله ای است که 
توجه به آن می تواند سهم زیادی در ارز 

آوری اقتصادی و درآمدهای غیرنفتی داشته باشد و در این مورد با بررسی 
زیرساخت ها و تامین نیازها و همچنین تبلیغات مثبت و تاثیرگذار در 

سطح بین الملل می تواند یک شبه راه صد ساله پیمود.

صنعت توریسم 10 درصد از درآمدها و شغل های دنیا را به وجود می آورد؛

اصفهان قطب صنعت گردشگری می شود ؟

فاطمه کاویانی

فرزانه افسرطه

مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان در نشســت خبری خود با هدف 
اطالع رســانی از وضعیت شــیوع و کنتــرل بیمــاری آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان در اســتان، از حضور سازمان دامپزشــکی در خط مقدم 
 مبارزه با بیمــاری های دامی، به ویژه پیشــگیری و مقابله بــا آنفلوانزا 

خبر داد. 
شهرام موحدیان با استناد به تعریف سازمان جهانی بهداشت دام که شیوع 
بیماری آنفلوانزا در جهان تا اطالع ثانوی که زمان آن مشخص نمی باشد، 
وجود داشته و تکرارپذیر خواهد بود، بیان داشت: تاکنون، 3۰۰ هزار قطعه 
مرغ تخم گذار در استان معدوم شــده اند و در سه شهرستان گلپایگان، 

خمینی شهر و نجف آباد کانون هایی را شناسایی کرده ایم.
 وی افزود: در گلپایگان، مرغ رنگی در بدترین شــرایط پرورش می یابد 
که ســالم نیســتند، ضمن آنکه تخم مرغ های رنگی آنها فاقد شناسه و 
استانداردهای الزم است. چهار کانون تخم گذار در خمینی شهر و یک 

کانون تخم گذار در نجف آباد معدوم شده اند. 
موحدیان از انجام اقدامات موثر در حوزه بهداشت خبر داد که در این راستا، 
ستاد مدیریت بحران در استانداری تشکیل شده و جلسات آموزشی برای 
تک تک واحدها در تمام شهرستان ها اجرا می شود. وی گفت: از شهریور 

ماه امسال، سرکشی واحدهای مرغ تخم گذار را شروع کرده ایم و طبق 
آمار در سال ۲۰۱۷، 6۰ کشور، از ۹ تیپ ویروس  گزارش دادند که باعث 
تلفات پرندگان در سطح جهان شده اســت. در حال حاضر، کشورهای 
ایتالیا، بلغارســتان، ژاپن، کره جنوبی، آلمان و هلند با شــدت بیشتری 
درگیر هســتند. در ایران، نمای کلی از آلودگی از مهر امسال از منطقه 
آذربایجان شروع شد و تا لرستان و ســپس اصفهان ادامه یافت؛ لذا، هر 
روز پایش از گونه ها انجام می شود.مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان 
گفت: اصفهان دارای تراکم بسیار زیاد طیور است و این جمعیت روی یک 

گسل به اسم بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است که می تواند بسیار 
تخریب کننده باشد.وی تعداد کانون های بیماری زای استان اصفهان در 
ســال ۹۵ را ۹8 واحد بومی، ۷۰ واحد صنعتی و سه واحد وحشی  اعالم 
کرد. مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان، از وجود بیش از دو هزار واحد 
مرغداری، ۱۹۵ واحد مرغ تخم گذار، ۱۱ میلیون قطعه طیور تخم گذار 
در استان خبر داد و افزود: امروز، 6/۵ تا ۷ میلیون مرغ تخم گذار در استان 
اصفهان در حال پرورش هستند. همچنین، ۱3 میلیون جوجه گوشتی 
در حال پرورش، هفت میلیون مرغ تخم گذار و 33 هزار بوقلمون داریم. 
استان اصفهان به رتبه اول تولید گوشت بوقلمون و گوشت مرغ، رتبه دوم 
در تولید گوشت شــترمرغ و رتبه اول در تولید ماهیان زینتی در کشور 

دست یافته است. 
مدیرکل دامپزشــکی از پردازش ۱/6 میلیارد قطعه طیور ســاالنه در 
اســتان اصفهان خبرداد و یادآور شــد: ۱/۲ تن مــرغ و ۱3۰ هزار تن 
تخم مرغ روزانه تولید می شــود که این صنعت از بعــد امنیت غذایی، 
 ســالمت، بهداشــت عمومی، اقتصــاد مقاومتــی و اشــتغال جایگاه

 فوق العــاده ای دارد و اگر صنعــت طیور دچار اختالل شــود بیکاری و 
مشکالت فراوانی به همراه دارد.  وی افزود: روزانه سه هزار و ۲۰۰ تن شیر 
در اصفهان تولید می شــود که حاکی از رتبه برتر استان در این فرآورده 

است. 

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ روی گسل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

 نشریه »بلومبرگ« 
در مطلبی لیستی 

از مقاصد دیدنی 
گردشگری دنیا را 

در سال ۲01۷ به 
خوانندگان خود 

ارائه و چگونگی سفر 
به این کشورها را 

بررسی کرده که ایران 
هم در این فهرست 

جای گرفته است
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رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه 
در استان اصفهان عنوان کرد:

اعالم آمادگی همکاری با بخش 
خصوصی در زمینه گردشگری

رییس دفتر نمایندگی وزارت امــور خارجه در 
اســتان اصفهان در دیدار با رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: آماده همــکاری نزدیک با بخش 
خصوصی این اســتان با هدف توسعه اقتصادی 

به ویژه در بخش صنعت گردشگری هستیم.
علیرضا ســاالریان همچنیــن از پیگیری دفتر 
نمایندگی وزارت امــور خارجه در اصفهان برای 
امضای تفاهم نامه های جدید به منظور افزایش 

شهرهای خواهرخوانده با اصفهان خبر داد.
وی خواســتار فعــال شــدن روابــط اصفهان 
با شــهرهای خواهرخوانده شــد و خاطرنشان 
کرد: چین ســاالنه 2 هزار میلیارد دالر واردات 
و 2 هــزار و 200 میلیارد دالر صــادرات دارد و 
اصفهان می تواند سهمی از واردات چین را به خود 

اختصاص دهد.

با امضای هفت مدیرکل میراث فرهنگی 
صورت گرفت؛

تفاهم نامه توسعه گردشگری 
پایدار

تفاهم نامه توسعه گردشــگری پایدار با امضای 
مدیــران کل میــراث فرهنگــی اســتان های 
اصفهان، قــم، مرکزی، لرســتان، چهار محال و 
بختیــاری، کهگیلویه و بویراحمــد و همچنین 
اســتان همدان، با شــعار )کوه تا کویر( تشکیل 
 و دبیرخانه مرکــزی این کارگــروه در اصفهان

 انتخاب شد.
چشــم انداز این تفاهم نامه پررنگ شدن محور 
زاگــرس در تنظیم ســند جامع گردشــگری 
ایران، تهیه برش اســتانی این ســند به عنوان 
اولویت اول، مشــخص شــدن جایگاه و وظایف 
سازمان ها و تشــکل های مردمی فعال در بخش 
گردشگری در هر استان و طراحی برنامه بیست، 
 ده و پنج  ســاله برای محور گردشگری زاگرس 

بود. 

مدیر امور سینمایی حوزه هنری 
اصفهان:

واگذاری سینما ایران، صوری 
و غیر قانونی است

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان با 
اشاره به اینکه صبح روزگذشته، افرادی مدعی 
فرهنگ اقدام به تخریب ســینما ایران کردند، 
اظهار داشت: این سینما که در خیابان چهارباغ 
عباسی و روبه روی پردیس سینمایی اصفهان 
قرار دارد از جمله سینماهایی است که با دستور 
رهبر معظم انقالب باید به حوزه هنری واگذار 

شود.
ســید مصطفی حســینی افــزود: بــا توجه 
به اینکه این ســینما پس از دســتور رهبری 
ازســوی بنیاد شــهید به بانــک دی واگذار 
 شــده، قرارداد مذکور نیز صوری و غیرقانونی

 است.
وی با بیان اینکه در چند روز گذشته بار دیگر 
نامه ای از دفتر رهبر معظم انقالب با موضوعی 
مبنی بر واگذاری این سینما به حوزه هنری و 
عدم تخریب آن به مسئوالن استان ابالغ شده 
است، ابراز داشت: بر این اســاس تخریب این 
سینما غیرقانونی اســت؛ اما افرادی که خود را 
نماینده بانک دی معرفی می کنند این دستور 

غیرفرهنگی را صادر کردند.

 »امپراطور جهنم«
از جشنواره فجر انصراف داد 

فیلمی با مضمون تروریســم و داعش که سال 
گذشــته به کارگردانی پرویز شــیخ طادی و 
تهیه کنندگی محمد خزاعی ســاخته شــد، 
ازجملــه فیلم هایی اســت که بــه دفتر فجر 
35 رســید، اما با نگاه حجــت ا... ایوبی رییس 
سازمان سینمایی وقت و نامه ای که کارگردان 
و تهیه کننده این اثر به دفتر جشنواره فیلم فجر 
فرستادند، از حضور در سی و پنجمین دوره این 

جشنواره انصراف داد.

»امپراطــور جهنم«، بــا به تصویر کشــیدن 
اتفاقات خاورمیانه بخصوص نقش آل ســعود 
در شــکل گیری گروه های تکفیری و داعش، 
اندیشــه های یک مفتی را بیان مــی کند و به 
حقایقی می پردازد که بــه صورت مخفیانه در 
خاورمیانه از سمت جبهه بیگانه اروپا و آمریکا 

شکل گرفته است.

در جشنواره تلویزیونی مستند مطرح 
شد؛

رشد مستندسازی در شهرستان ها
در مراسم اختتامیه سومین فصل از نخستین 
جشنواره تلویزیونی مســتند، دبیر جشنواره 
ضمن اشــاره بــه رشــد مستندســازی در 
شهرستان های کشور، گزارشی از برگزاری این 

جشنواره ارائه کرد.
مهــدی میرتیموری دربــاره آثار رســیده به 
جشــنواره گفت: در مجموع 179 مســتند از 
160 فیلمســاز در 120 برنامه کــه در قالب 
این جشــنواره به نمایش درآمده است، نقش 
فیلمسازان شهرســتانی بســیار پررنگ بود؛ 
به ترتیبــی که از میان 18 نامــزد این فصل از 

جشنواره، 12 نفر شهرستانی هستند.
میرتیموری از ثبت 650 اثر در سامانه جشنواره 
خبر داد و گفت: فصل چهارم این جشــنواره از 
23 دی ماه با نمایش 45 فیلم در شبکه مستند 

کار خود را آغاز می کند.

الناز حبیبي با »سارقان روح« 
به تلویزیون آمد

تولید ســریال »شــبکه« به کارگردانی احمد 
معظمی با موضوع امنیت نرم و آســیب های 
اجتماعی همچنان در حال تولید است. به تازگي 
الناز حبیبــي مقابل دوربیــن احمد معظمي 
رفته و در نقشــي متفاوت در این سریال ظاهر 
شده اســت.گروه تولید ســریال »شبکه« در 
مرکز شهر هم اکنون مشــغول تصویربرداري 
 هســتند و قریب به 40درصد از آن ســپري 
شــده اســت. شــبکه در چند فصــل تولید 
خواهد شــد کــه فصــل اول آن »ســارقان 
روح« نــام دارد و در 15 قســمت با محوریت 
 امنیت نرم و آســیب هاي اجتماعــي در حال

ساخت است.

گردشگری، سیاحت یا توریســم به طور کلی به عنوان 
مسافرت تفریحی در نظر گرفته می شود و در ایران به 
عنوان یک صنعت از ظرفیت های بســیار باالیی برای رشــد و توسعه 

برخوردار است.
گردشــگری در ایران، رتبه دهم جاذبه های باســتانی و

 تاریخی را دارد
بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی،گردشگری در ایران رتبه 
دهم جاذبه های باســتانی و تاریخی و رتبه  پنجم جاذبه های طبیعی را 
در جهان داراست و یکی از امن ترین کشورهای منطقه و جهان از لحاظ 

امنیت برای گردشگران خارجی محسوب می شود.
به نظر کارشناســان، صنعت گردشــگری در ایران از توســعه ای که 

شایســته آن باشــد برخــوردار نبــوده  اســت.یکی دیگــر از دالیل 
کم رونق بودن گردشــگری در ایــران، بی خبر بودن ســرمایه گذاران 
از زمینه های موجود کشــور و تبلیغــات ضعیف و نیز انتشــار اخبار 
نادرســت و منفی از ایران اســت. محدودیت های اجتماعی و مذهبی 
برای گردشــگران خارجی و تنش های سیاســی با بعضی کشورهای 
 غربی نیز از دیگر موانع برســر راه رشــد صنعت گردشــگری در ایران

 است.
اســتان اصفهان نیز با بیش از 22 هــزار بنا و اثر تاریخــی )که یکهزار 
و 850 مــورد آن به ثبت ملی رســیده( و برخــورداری از جاذبه های 
 طبیعی، بوم گردی، همواره کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی

بوده است.

تصویب۱4 طرح تاسیس موسســات گردشگری در استان 
اصفهان

معاون امور سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از 
تصویب اولیه 14 طرح جهت تاســیس موسسات گردشگری در استان 
اصفهان خبر داد و گفت: در نشستی که به این منظور تشکیل شده بود، 
از مجموع طرح های ارائه شده، 14 طرح در شهر اصفهان و سایر مناطق 

استان با اکثریت آرا به تصویب رسید. 
حمید امینی تصریح کرد: از جملــه این طرح ها، می توان به هفت طرح 
گردشگری در شهرستان کاشان شامل تاســیس 16 اقامتگاه سنتی و 
یک اقامتگاه بوم گردی شــامل تملک و مرمت خانــه های تاریخی در 
این منطقه اشاره کرد که توسط بخش خصوصی صورت می گیرد. وی 
همچنین از صدور مجوز اولیه احداث سه هتل جدید در محورهای شرق، 

غرب و مرکز شهر اصفهان خبرداد.
وی از بیمارســتان ســید الشــهدا )امید( اصفهان به عنــوان یکی از 
بزرگ ترین مجموعه های پزشــکی مرکز ایران در راستای رسیدگی به 
وضعیت بیماران خاص یاد کرد و افزود: با توجه به سیاست این اداره کل 
در راستای توسعه گردشگری سالمت، اقامتگاهی در جنب بیمارستان 
سیدالشــهدا )امید( اصفهان برای آســایش بیماران خــاص و به ویژه 

همراهان آنان احداث می شود.
اســتفاده از ظرفیت خواهرخوانده های اصفهان در حوزه 

گردشگری
اهمیــت حوزه گردشــگری به حدی اســت که شــهردار اصفهان در 
نوزدهمین جلسه شورای شهر، بر لزوم توجه به استفاده از ظرفیت های 
15 خواهر خوانده اصفهان برای توســعه گردشــگری تاکید کرد و از 
تشکیل جلسات متعدد با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه خبرداد.

قدرت ا... نوروزی تصریح کرد: در این جلســات مقرر شــد طبق یک 
برنامه ریزی صحیح، از تمام اصفهانی های مقیم کشورهای خارجی برای 

جذب همکاری استفاده کنیم.

شهردار از استفاده ظرفیت های ساکنین نصف جهان در ۱5خواهرخوانده برای توسعه گردشگری خبرداد؛

دست یاری گردشگری به سوی اصفهانی های خارج از کشور

با مسئوالن

دست یاری گردشگری به سوی اصفهانی های 
خارج از کشور

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

معاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان 
گفت: مصوبــه مجلس در مورد بیمــه هنرمندان 
صنایع دستی برای اجرایی شــدن به دولت ابالغ 
نشده اســت و منتظر ابالغ این طرح برای اجرای 

آن هســتیم؛ اما اقدامــات اولیه برای تشــکیل 
پرونده و اولویت بندی ها انجام شــده است.جعفر 
جعفرصالحــی در گفت وگو با خبرنــگار فارس در 
اصفهان، درخصوص بیمه هنرمندان صنایع دستی 
اظهار کرد: هنوز این مصوبه مجلس به ما ابالغ نشده 

اســت. مجلس آن را مصوب کرد سپس به شورای 
نگهبان رفت تا در صورت نیــاز اصالحاتی در آن 
انجام شــود؛ اما هنوز برای اجرایی شدن به دولت 

ابالغ نشده است. 
وی افزود: از زمان دقیق ابالغ این مصوبه اطالعی 
نداریم اما خوشــبختانه این موضوع مصوب شده 
است؛ این وظیفه ماســت که برای هنرمندان این 
کار را انجــام دهیــم و آمادگی پیاده ســازی این 

طرح را داریم؛ همان طور که تشکیل پرونده برای 
بارگذاری اطالعات در ســامانه انجام شده است. 
معاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان 
خاطرنشــان کرد: اخیرا صحبت هایی انجام شده 
مبنی بر اینکه بــه مرور یک ســری اولویت هایی 
مشخص و اسامی هنرمندان آماده شود تا به محض 
اینکه این قانون ابالغ شد، شروع به انجام کار کنیم.

معاون صنایع دستی و گردشگری استان خبرداد:
هنرمندان صنایع دستی در انتظار بیمه

پستی که پاک شد
مهران رنجبر پستی گذاشته که خود ابوالفضل پورعرب 
را هم بر آن داشته تا با وی تماس بگیرد و بخواهد پست 
را پاک کند. مهران جان، اگر می خواهی ستاره ها را بزنی 
راه های فراوانی هست. رنجبر در این پست نوشته بود: به 
روح پدرم قسم... هیچ کدومتون... هیچ کدومشون ... مثه 
ابوالفضل پورعرب، ستاره سینمای بعد انقالب نیست و 

نیستین و نمیشین و نخواهیدشد.

 رمان »خواب باران« اثر وجیهه علی اکبری سامانی از سوی انتشارات کتابستان معرفت به چاپ دوم رســید.»خواب باران« قصه دختری است که با مشکالت بسیار و 
حمایت های مادرش وارد دانشگاه می شود اما پدرش او را معتاد می کند. در این بین، میان او و پسری به نام  امیر، عشقی در می گیرد ولی اعتیاد او مانع می شود که بتوانند 
با هم ازدواج کنند؛ چرا که پسر از اساس این قضیه بی خبر است. این موضوع سبب می شــود تا دختر وارد ماجرایی شود که به دست قدرت الهی در امور پی ببرد. ر مان 
»خواب باران« را اثری اجتماعی با درون مایه دینی باید دانست که سامانی در آن به قضا و قدر الهی نیز اشاراتی دارد و خواننده در کنار خواندن ماجراهای داستان وارد 
فضای فکری نیز می  شود. چاپ اول این اثر که در دوره برقراری نمایشگاه کتاب تهران وارد بازار کتاب شده بود، اکنون توانسته به چاپ دوم برسد. این رمان که آن را باید 
اثری اجتماعی خطاب کرد می تواند مخاطب نوجوان را نیز با خود درگیر کند.چاپ دوم رمان »خواب باران« اثر وجیهه علی اکبری ســامانی در یک هزار و صد نسخه با 

قیمت 12 هزار و 500 تومان از سوی نشر کتابستان معرفت روانه بازار کتاب شده است.

گلدن گلوب 20۱8 تحت تاثیر تصمیم ستاره های هالیوودی برگزارشد؛

یک مجلس ختم سینمایی! 

رمان »خواب باران« 
روانه بازارکتاب شد

شر
ی ن

ها
زه 

تا

پردیس سینمایی 

چهارباغ میزبان 

خانه کاغذی

در دو سانس 

۱3:00 و 2۱:00

سینما سپاهان: 

دخترعمو،پسرعمو

از صبح سانس۱۱:00 

و بعدازظهر تا 

ساعت 2۱

به دیدن شکالتی 

بروید

سینما فرهنگیان: در 

یک سانس۱7:۱5
اصفهان در 19 دیبرنامه های سینمای 

هنر هفتم

گلدن گلــوب هفتاد و پنجــم درحالی برگزار شــد که 
این مراســم تحت تاثیر یک اتفاق ویژه بود: ستاره های 
شرکت کننده در این مراسم تصمیم گرفتند در حمایت 
از بازیگرانی که اخیرا به افشــاگری درباره تجربیات تلخ 
خود از آزار جنسی در هالیوود پرداختند، با لباس سیاه 
در مراسم شــرکت کنند و به این ترتیب بود که گلدن 
گلوب 2018، سیاه پوش و به یک مجلس ختم شبیه شد! 
»ناتالی پورتمن« مستقیما هارلی واینستین تهیه کننده 
هالیوودی را درباره رســوایی اخیر مورد حمله قرار داد و 
مریل استریپ درباره بهره کشی جنسی از سربازان زن در 

ارتش آمریکا سخن به میان آورد.
همچنین ستاره های ســینمایی حاضر در این مراسم 
که در هتل هیلتون بورلی برگزارشــد، روی لباس خود 
دگمه ای با شعار »تایمز آپ« )وقت شما تمام است( نصب 
کرده بودند. »تایمز آپ« نام ســازمانی است که پس از 
افشاگری های اخیر درباره آزار جنسی زنان و حتی برخی 
مردان جوان سینمای هالیوود تاسیس شده و هدف آن 

جلوگیری از احتمال وقوع حوادث مشابه در آینده است.
مراسم حاشیه های زیادی داشت؛ از کنایه های مجری 
به موضوع آزارجنسی در هالیوود تا نوع آرایش و پوشش 
بازیگران زن که در این دوره ملیح تر و ساده تر از همیشه 
هم به نظر می آمد و می توانست الگوی خوب و قابل تاملی 
برای بازیگران ایرانی باشد که بعضی از آنها جشنواره ها 
و فستیوال های سینمایی را با شوی لباس و مکانی برای 
خودنمایی اشتباه می گیرند یا بعضا از شدت آرایش خود 

را خفه می کنند! 
»ست میرز« مجری مراسم بود با کلی کنایه های نیشدار 
و بعضا خنده دار درباره رسوایی آزار جنسی در سینمای 
هالیوود. گلدن گلوب لحظه های احساســی و تلخ هم 
داشت؛ مثل زمانی که »اوپرا وینفری« در سخنان خود 
با طرح احساسی موضوع آزار جنسی هنرمندان هالیوود، 

شرکت کنندگان در مراسم را به گریه انداخت.
اما از حاشیه ها گذشته، متن گلدن گلوب هم پر از اتفاقات 
جالب بود. جایی که دســت اندرکاران فیلم پرشــکوه 
»دانکرک« اثر »کریســتوفر نوالن« برخالف تصورات، 
مراسم را دست خالی طی کردند و بیشترین جوایز به فیلم 

سینمایی »سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری« 
رسید. موضوع این فیلم تالش های یک زن برای 

اجرای عدالت درباره دخترش است که قربانی تجاوز 
جنسی شده و جسدش سوزانده شده است.

گلدن گلوب، مهم ترین فستیوال سینمایی پس از 
اسکار است و تجربه نشان داده برندگان این مراسم، 
شانس باالیی در اســکار دارند و برهمین اساس هم 
»کریستوفر نوالن« باید برای اسکار تنها به موفقیت 

در بخش های فنی دل خوش کند. 
امسال دو فیلم ایرانی که یکی از آنها نامزد ایران برای 

حضور در بخش اســکار غیرانگلیسی زبان بود 
نیز برای حضور این دوره از 
جوایز اسکار تالش کردند؛ 
اما این اتفاق رخ نداد و اصغر 
فرهادی با دو بار نامزدی و 
یک بار برد گلدن گلوب، 
تنها کارگردان ایرانی باقی 
ماند که در ایــن رویداد 

درخشیده است.

سمیه پارسادوست
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به دلیل اغتشاشــات اخیر که یکی از منابع اصلی آن گروه ها و کانال های تلگرامی اعالم شده است، 
کارگروه امنیتی صالح دیدند که فعال تلگرام و به موازات آن اینستاگرام را فیلتر کنند. فیلتر شدن این 
دو پیام رسان که هر دو، اخبار را در کوتاه ترین زمان به بیشترین افراد انتقال می دهند، پیامدهایی 
را به دنبال داشته است. مســئوالن برای رفع این پیامدها چاره را استفاده از پیام رسان های بومی 
و وطنی دیدند و در نتیجه تعداد اپلیکیشن های پیام رسان وطنی و کاربران آنها نیز رو به افزایش 
گذاشت. یکی از این پیام رسان ها »سروش« است که پس از فیلتر شــدن تلگرام یکباره با حجم 
انبوهی از کاربران مواجه شد و همین موضوع اختالالتی را برای سروش به ارمغان آورد؛ به طوری 
که برخی از کاربران به دیر رسیدن پیام ها و کند عمل کردن این پیام رسان معترض هستند؛ اما از 

دیدگاه متخصصان معایبی برای پیام رسان سروش عنوان شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم. 
)دلیل انتخاب این پیام رسان استقبال بیشتر کاربران از آن بعد از فیلتر شدن تلگرام بوده است.(  

به گفته متخصصان، بزرگ ترین مشکل پیام رسان سروش، عدم اجرای درست روی گوشی های اندرویدی 
با قدرت سخت افزاری پایین است. این اشکال به تنهایی کافی است تا جامعه کاربری بسیار زیادی را ازدست 

بدهد؛ البته در برخی از گوشی های رده باال هم این مشکل گاهی دیده می شود. از دیگر اشکاالت این پیام رسان، 
ضعیف بودن سرورهای آن باوجود مستقر بودن دیتاسنتر اپلیکیشن داخل ایران است. گاهی برای دانلود یک عکس یا 

ویدئوی کوتاه بیش از ۳۰ ثانیه باید منتظر ماند و به خاطر پایین بودن سرعت اینترنت، عمال ارسال پیام غیرممکن می شود 
چه برسد به دانلود! گرچه گفته شده از نظر ساختاری این پیام رسان می تواند جایگزینی برای تلگرام باشد، اما دراکثر پیام رسان های 

ایرانی و خصوصا پیام رسان سروش، دست کاربر برای ارسال مطلب بازنیســت و نمی تواند هرگونه مطلبی را ارسال کند و همین موضوع باعث 
دلزدگی کاربران از پیام رسان های بومی شده است. وجود بیش از چهار میلیون مخاطب فعال درپیام رسان سروش نسبت به رقبای مشابه ایرانی خود، 
از بزرگ ترین نقاط قوت این مسنجر به حســاب می آید، اما با نگاهی کوتاه به کانال ها و گروه های آن می توان به عدم وجود تنوع محتوایی آن پی برد. 

اکثرکانال های فعال در این پیام رسان، عمدتا با موضوعات مذهبی و سیاسی است و این مسئله هم سبب می شود کاربران ایرانی ترجیح 
دهند از فیلترشکن استفاده کنند و وارد تلگرام شوند و یا از تلگرام به پیام رسان هایی مثل واتس اپ کوچ کنند. 

استفاده از اپلیکیشن های بومی به طور حتم بر نوع خارجی آن ارجحیت دارد، اما باید این موضوع را در 
نظر داشت که پس از آشنایی کاربران با نمونه های پیشرفته این اپلیکیشن ها دیگر نمی توان از آنها 

توقع داشت که بر کمبودها و نبود امکانات مناسب اپلیکیشن های داخلی چشم 
بپوشند؛ بنابراین باید این اپلیکیشن ها را به گونه ای طراحی کرد و در اختیار 
کاربر ایرانی قرار داد که اولین راه حل برای دسترســی به پیام رسان ها در نظر 
او استفاده از فیلترشکن و یا سایر پیام رســان های خارجی نباشد. امیدواریم 

مسئوالن و توسعه دهندگان این پیام رسان بومی، تدبیری برای کارایی 
بهتر آن بیندیشند!

5 تهدید امنیتی برای گوشی ها در سال ۲۰۱۸ 

امنیت تلفن های همراه امروزه به اولین نگرانی شرکت ها و دغدغه صاحبان آنها تبدیل شده  است. هزاران بدافزار و هکر کاله سیاه در کمین دسترسی به محتویات گوشی های شما هستند. با این حال هر روزه شاهد استفاده بیشتر از گوشی های هوشمند به عنوان مخازن نگهداری 
فایل ها و اطالعات مهم و حساس هستیم. از تصاویر شخصی و شماره تماس آشنایان تا شماره حساب های بانکی و رمز ورود به اکانت های مختلف در وبسایت های گوناگون! حتی اگر شما از کارمندان و مهندسان شرکت های تخصصی باشید احتماال از گوشی خود به عنوان میز 
کار همراه استفاده می کنید و اطالعات ده ها پروژه محرمانه و حیاتی را روی آن خواهید داشت. ابتدا شاید شما ذهن شما  به سمت تهدیدات ناشی از بدافزار ها برود؛ اما حقیقت این است که تهدیدات بسیار غیر معمول تر، عجیب تر و  خطرناک تر هستند. در بسیاری از مناطق این 

خطرات نادیده گرفته می شوند و بررسی ها نشان داده است که در سال ۲۰۱۸ این تهدیدات خطرناک بیشتر خود را نشان خواهند داد. در ادامه به 5 تهدید مهم که گوشی های شما را به منبع اطالعاتی هکرها تبدیل می کند،  اشاره شده است. 

نشت اطالعات
شاید این طور به نظر برســد که این مسئله ای معمولی و عادی باشد؛ 
اما در واقع یکی از نگران کننده ترین تهدیدات امنیتی، افشــا شدن 
اطالعات بر خالف خواســت صاحب آن اســت. درز اطالعات یکی از 
تهدیدات امنیتی جدی ســازمان ها نیز محسوب می شود که ممکن 
است حتی موجب آســیب به یک ملت شــود. پس باید این مورد را 
جدی بگیرید که کدام برنامه ها قادر خواهند بود به اطالعات شما در 
گوشی هایتان دسترسی داشته باشند و از آن مهم تر اینکه بتوانند قادر 
به انتقال این اطالعات باشند. دایونسیو زومرل، مدیر مرکز تحقیقات 
امنیت موبایــل شــرکت Gartner می گوید: اولیــن راه حل برای 
جلوگیری از تهدیدات امنیتی موبایل یا MTD، استفاده از محصوالتی 
 Symantec’s Endpoint Protection Mobile امنیتی مانند
 Zimperium’s  و ،CheckPoint’s SandBlast Mobile
zIPS Protection اســت. این برنامه ها قادرند در صورت مشاهده 
هرگونه نشت اطالعات ضمن اطالع به شما، به طور خودکار از فرآیند 
نشت و انتقال غیر مجاز اطالعات را توســط بدافزار جلوگیری کنند. 
این تهدید امنیتی اغلب به واسطه خطای خود کاربر و اجازه دسترسی 
به برنامه های نصب شده روی گوشــی او داده می شود. آمار ها نشان 
می دهد طی ســال ۲۰۱۷ بیش از ۴۱ درصد موارد نقض اطالعات و 

افشای اطالعات به همین علت بوده  است.

مهندسی اجتماعی
یکی از بدترین و ناراحت  کننده ترین روش هــای کاله برداری، 
مهندسی اجتماعی است. با اینکه به سهولت می توان جلوی این 
تهدید را گرفت؛ اما هنوز یکی از موثرترین تهدیدات محســوب 
می شود. شما احتماال نوعی از این تهدید را با نام دیگری شنیده 
باشید، بله »فیشــینگ«! طی تحقیقات در رابطه با نقض حریم 
در ســال ۲۰۱۷، بیش از ۹۰ درصد کاربران در دنیا با این تهدید 
روبه رو بوده اند و درصد باالیی از افشای اطالعات محرمانه نتیجه 
فیشینگ اســت. طبق این گزارشــات اغلب قربانیان این تهدید 
کودکان و دختران بــوده اند. مورد نگــران کننده تر اینکه، طی 
اطالعات موجود در ســال ۲۰۱۷ بیش از ۱۵ درصد کاربرانی که 
دچار فیشینگ شده اند، حداقل یک بار دیگر در همین سال چنین 
اتفاقی برایشــان رخ داده است! در این بررســی ها اثبات شد که 
گوشی های هوشمند نسبت به سیستم های کامپیوتری بیشتر در 

مقابل فیشینگ آسیب پذیر هستند.

دستگاه ها و برنامه های 
به روز نشده

شاید شما هم با این مورد آشنایی بیشتری داشته 
باشید که به روزرسانی سیستم و برنامه ها کمک 
شایانی به ارتقای ســطح امنیتی دستگاه شما 
می کند. به روز نگاه داشتن سیستم عامل، اولین 
گام است و در مرحله بعد به روزرسانی برنامه های 
امنیتی و برنامه های پرکاربرد باید انجام شود، اما 
نکته دیگر به روزرسانی خود سخت افزار است 
که اغلب ما از آن غافل هســتیم! متاسفانه در 
سال های اخیر اغلب شرکت های تولید کننده، 
دستگاه هایی طراحی کرده و ساخته اند که قادر 
به دریافت به روزرسانی به نرم افزار ها و سیستم 
عامل های جدید نیســتند. از جمله بســیاری 
از گوشــی های اندروید نمی تواننــد خود را به 
جدیدترین نسخه عرضه شده به روزرسانی کنند 
و از دید متخصصان حوزه امنیت این یک فاجعه 

امنیتی محسوب می شود.

نقص فیزیکی دستگاه
آخرین مورد که شاید احمقانه به نظر برسد، وجود نقص فیزیکی 
گوشی شماست. این یک تهدید به شدت مهم و واقع بینانه است. 
تحقیقات موسسه Ponemon نشان داده که بیش از ۳۵ درصد 
افراد دارای گوشی هایی با نقص فیزیکی هستند که دستگاه خود 
را عمال بدون کنترل و نظارت در برابر یــک خطر امنیتی بزرگ 

قرار داده  اند. 
نیمی از این افراد حتی از پین کد، محافظ بیومتریک )اسکن اثر 
انگشت، عنبیه یا چهره( و یا پســورد خوبی برخوردار نبوده اند و 
بدتر اینکه بیش از ۶۸ درصد آنها رمز عبور حساب های شخصی 
و کاری خود را از طریق این گوشــی های ناامــن همراه خود به 

اشتراک گذاشته اند! 
در انتها پیام متخصصان برای شما بسیار ساده است. تنبلی نکنید 
و هم اکنون امنیت گوشی خود را تضمین کنید و در آینده از خود 

متشکر باشید!

 نفوذ و تداخل
 وای فای

دستگاه گوشــی تنها یک وســیله امن برای 
انتقــال اطالعــات و ارتباطات ما محســوب 
 می شود. در عصر حاضر اتصال به وای فای امری 
اجتناب ناپذیر اســت ولی همیشه مسیر های 
این ارتباط امن نیســت! اما این نگرانی چقدر 
 مهم اســت؟! بررســی های شــرکت امنیتی

 Wandera در ســال ۲۰۱۷ نشــان داده 
اســت که بیــش از یک چهارم گوشــی های 
 هوشــمند به وای فای های ناامن و باز متصل 

شده اند. 
در ایــن تحقیق انتقــال داده ها توســط این 
وای فا ی های ناامن ســه برابــر حالت معمول 
بوده اســت و به طور میانگین هر ماه بیش از 
چهار درصد این گوشی ها دچار حمله امنیتی 

شده اند.

آینه هوشمندی که مدیریت می کند!
با تولید نوعی آینه هوشمند قابل کنترل با فرامین 
صوتی، مدیریت دوش حمام، دستشویی و حتی 
آشپزخانه به شیوه ای نوین ممکن شده است. 
با اســتفاده از این آینه هوشمند که همراه 
با یک برنامه موبایلــی اختصاصی عرضه 
می شود، می توان شیر دستشویی و حمام 

را با استفاده از صدای افراد کنترل کرد.
این آینه که »وردرا« نام دارد، با فناوری 
 هوشمند الکســا نیز ســازگاری دارد و 
می توان از آن خواست تا اخبار روز را برای 
افراد در حین اســتحمام پخش کند، نور 
محیط و المپ ها را به دلخواه کم و زیاد و دیگر 

ابزار برقی موجود در محیط اطراف را هم مدیریت کند. این آینه مجهز به میکروفون نیز هست و برای جلوگیری از آسیب 
دیدن اجزای الکترونیک به علت پاشیده شدن آب روی این اجزا با یک الیه محافظ پوشانده شده است. وردرا، قادر به شناسایی 
حرکت در محیط اطراف خود با استفاده از حسگرهای حرکتی است و در زمان عبور افراد از کنار خود نوری مالیم را از حاشیه 

های آینه روشن و فعال می کند.  

وی چت خدمات اکانت 
رسمی را به ایرانیان عرضه نمی کند!

اخیرا اپلیکیشــن »وی چت« در ایران رفع فیلتر شــد  و احتمال می رود به زودی 
جایگزین تلگرام در ایران شــود. با این حال ارائه خدمات اکانت رسمی وی چت به ایرانی ها 

امکان پذیر نیست. برخالف تلگرام که امکان ساخت کانال برای هرکسی به راحتی در آن امکان پذیر 
بود، وی چت چنین خدماتی را تنها با ارسال ایمیل و درخواست رسمی ارائه می دهد. این سرویس وی 

چت که official account نام دارد، به صورت رایگان عرضه می شود.
در وب سایت رسمی این شرکت، اکانت رسمی وی چت به این شرح توصیف شده است:پلتفورم مدیریت اکانت 
رسمی وی چت یک سرویس همکاری و ارتقا برای افراد مشهور، دولت، رسانه ها و شرکت هاست. حساب های 
رسمی می توانند محتوای خود را به میلیاردها نفر از کاربران WeChat از طریق این کانال WeChat ترویج 
کنند. با ارسال یک ایمیل و درخواست رسمی از وی چت برای دریافت اکانت رسمی با ارسال ایمیل زیر این 
درخواست رد می شود:»با تشکر از ایمیل شما، در حال حاضر ساخت اکانت رسمی وی چت برای شرکت 

های ثبت شده در ایران امکان پذیر نیست.
 اگر شما یک شرکت ثبت شده در کشورهای دیگری از حمله هنگ کنگ، آمریکا، انگلیس و ... دارید، 

به ما اطالع دهید.« با توجه به این ایمیل به نظر می رسد پلتفورم وی چت در حال حاضر مکان 
مناسبی برای کسب و کارها و یا حداقل رسانه های ایرانی نباشد. باید دید در آینده 

نزدیک سیاست این اپلیکیشن و مدیرانش نسبت به شرکت های ایرانی 
تغییر می کند یا خیر؟ 

با توجه به اینکه در جلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 96/۰9/۱5 مصوب گردید سرمایه شرکت از طریق کاهش بهای 
اسمی سهام از مبلغ پنجاه و سه میلیارد ریال منقسم به پنج میلیون و سیصد هزار سهم با نام عادی ده هزار ریالی به مبلغ پنج 
میلیارد و سیصد میلیون ریال منقسم به پنج میلیون و سیصد هزار سهم با نام عادی یک هزار ریالی کاهش یابد. بدین جهت 
از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی و بستانکاران )و دارندگان اوراق قرضه( که هر گونه ادعا یا طلبی دارند دعوت می شود ظرف 
مدت دو ماه از تاریخ انتشار این آگهی به دادگاه ذیصالح اعتراض خود را اعالم نمایند. پس از انقضا مهلت مذکور هیچگونه ادعا 

یا اعتراضی مسموع نخواهد بود و هیات مدیره قانونا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده را آگهی خوهند نمود.

آگهی موضوع ماده ۱9۲ الیحه اصالحی قانون تجارت 
در خصوص آگهی نمودن تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش اختیاری سرمایه 

در شرکت مهدی چلیک رازی سهامی خاص ثبت شده به شماره 34337 و شناسه ملی ۱۰۸6۱۱796۲۰ 

پیام رسان های وطنی کارایی الزم را ندارند؛

جای خالی تلگرام

سارا حافظی

هیئت مدیره شرکت مهدی چلیک رازی

5 تهدید امنیتی برای گوشی ها در سال ۲۰۱۸
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مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی 
روستای حسین آباد عنوان کرد:

ضرورت توسعه دام پروری 
صنعتی برای بهبود اشتغال

مدیرعامــل شــرکت تعاونی  آران و بیدگل
کشاورزی روستای حسین آباد گفت: با توجه به 
بحران خشکسالی و کاهش منابع آب، اشتغال به 
زراعــت جوابگوی خانوارها نیســت و توســعه 
دام پــروری صنعتی برای بهبود اشــتغال مردم 

ضروری است.
محمد بیشه با اشاره به جمعیت بیش از ۱۳ هزار 
نفری بخش کویرات آران و بیدگل و اقلیم بیابانی 
این منطقه، اظهار کرد: کشــاورزی شغل اصلی 
مردم بخش کویرات است اما بحران خشکسالی 
و کاهش منابع آب مشکالتی برای آنان به وجود 

آورده است.
مدیرعامل شرکت تعاونی کشــاورزی روستای 
حســین آباد ادامه داد: با این شرایط، اشتغال به 
زراعت نمی  تواند جوابگوی درآمــد خانوارهای 

ساکن در این بخش و روستاهای اطراف باشد.
وی با بیان اینکــه بیش از ۷۰درصد شــاغالن 
کشاورزی در این بخش به پرورش دام های سبک 
و ســنگین می پردازند، تصریح کرد: برای بهبود 
وضعیت اشــتغال محلی، توسعه دام پروری های 

صنعتی ضروری است.
کارشناس کشــاورزی و دامداری بخش کویرات 
آران و بیــدگل تاکید کرد: مســئوالن دولتی با 
حمایت از دامداران در اصالح نژاد دام برای تولید 
بیشتر شیر و گوشــت و تامین خوراک دام ها، از 
افزایش بیکاری و مهاجرت مردم به دلیل بحران 

آب جلوگیری کنند.
به گفته  بیشه، پرورش شــتر و شترداری با توجه 
به ســازگار بودن این حیوان با کم آبی و قناعت 
در خوراک، می توانــد ظرفیت مناســبی برای 

سرمایه گذاری باشد.

رییس اداره هواشناسی گلپایگان:
بارورسازی ابرها با آسیب برای 

سالمتی انسان همراه است
رییــس اداره هواشناســی  گلپایگان
گلپایگان، پیش بینی های هواشناســی از مراکز 
مختلــف را موثــق برشــمرد و بیان داشــت: 
پیش بینی هایــی کــه از طریق ماهــواره اعالم 
می شود با اســتفاده از دماســنج هایی است که 
حداقل در ۵ ســانتی متری ســطح زمین قرار 
می گیرد. ســید مهدی حســینی تصریح کرد: 
ایستگاه هواشناســی شهرستان گلپایگان که در 
ســد قدیم بوده، فعال فعال نیســت؛ اما درصدد 
برنامه ریزی در راستای ایجاد یک ایستگاه تمام 
اتوماتیک درصورت تامیــن بودجه در این مرکز 
هستیم. حسینی در پایان با اشاره به بحث عقیم و 
بارور شــدن ابرها اظهار داشــت: بارورسازی در 
مناطقی صورت می گیرد که هسته های تراکم کم 
باشــد و با افزودن ماده ای شیمیایی که جاذب و 
رطوبت به آن اضافه می شود، با فعل و انفعاالت که 
عمدتا شــیمیایی، پرهزینه، مضر و آسیب رسان 
است، به وجود می آید و کم بارشی به علل تغییر 
اقلیم و فعالیت های بشــر مخصوصــا گازهای 
گلخانه ای بوده که باعث افزایش خشکسالی های 

چند ساله در مناطقی از کشورمان شده است.

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
دهاقان:

کارفرمایان مددجویان از 
پرداخت بیمه معاف هستند

رییــس کمیتــه امــداد امام  دهاقان
خمینی)ره( شهرستان دهاقان گفت: کارفرمایان 
مددجویــان از پرداخت بیمه معاف هســتند و 
کمیته امداد همــه اعتبارات اختصــاص یافته 
اشــتغال را به افراد تحت حمایت پرداخت کرده 
اســت. رییس کمیته امداد امــام خمینی)ره( 
شهرســتان دهاقــان اظهــار کرد: اشــتغال و 
خودکفایی، یکی از اهداف مهم کمیته امداد امام 
خمینی)ره( محسوب می شود که در این زمینه 
اقدامات موثری در راستای گرایش مددجویان به 
کارآفرینی صورت گرفته است. وی با بیان اینکه 
طرح های مولد خورشیدی از وام اشتغال بهره مند 
هستند، اذعان کرد: این طرح از جمله طرح هایی 
است که به توجه نیاز دارد و چنانچه مددجویان 
درراستای توانمندی و خودکفایی بخواهند طرح 
مولدهای خورشیدی را اجرا کنند، از تسهیالت 

ویژه اشتغال بهره مند می شوند.
وی عنوان کرد: در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
دهاقان کارگاه های فنی وجود دارد که در زمینه 
آموزش رشته های فنی و حرفه ای ظرفیت بسیار 

خوبی دارند.

مسئول روابط عمومی شهرداری سین:
همایش اسب سواری در سین 

برخوار برگزار می شود
مســئول روابــط عمومــی  برخوار
شهرداری سین برخوار، از برگزاری بزرگ ترین 

همایش اسب سواری در این شهر خبر داد.
مصطفی ســتاری اظهار کرد: اولین جلســه 
تصمیم گیری برپایی همایش اســب سواری 
در شهر ســین، برگزار و مقرر شد بزرگ ترین 
همایش اسب سواری امسال برای اولین بار در 

این شهر برگزار شود.

وی زمان برگزاری این همایش را از ساعت ۹:۳۰ 
تا ۱۵ روز ششــم بهمن ماه عنوان کرد و افزود: 
۳۰ رأس از بهترین اسب های استان )شهرهای 
کلیشــاد، فالورجان، گز، دولت آباد و...( برای 
نمایش در این همایش دعوت شــده اند و برای 
۴۰ اســب دیگر هم از بین افرادی که بهترین 
اسب ها را در شهر سین برخوار دارند، ثبت نام 

می شود.
وی با اشاره به اینکه به شرکت کنندگان، جایزه 
اهدا می شود، خاطرنشــان کرد: عالقه مندان 
به شــرکت در این همایش مــی توانند برای 
دریافت اطالعات بیشــتر به شــهرداری سین 
مراجعه کرده یا اینکه با شــهرداری این شهر 

تماس بگیرند.
این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
بزرگ ترین پرورش دهندگان اســب در شهر 
ســین زندگی می کنند اما شــناخته شــده 
نیستند، بنابراین ما از همه شهرها برای حضور 
در این همایش دعوت کرده ایم تا از این طریق 
اسب های شهر ســین و پرورش دهندگان این 

اسب ها معرفی شوند.

رییس اداره ورزش و جوانان نجف آباد 
خبرداد:

درخشش پومسه کاران 
نجف آباد در مسابقات کشور

رییس اداره ورزش و جوانان  نجف آباد
گفت: در پایــان رقابت های لیگ دســته یک 
پومسه بانوان کشور که اخیرا در خانه تکواندوی 
تهران بــه کار خود پایــان داد، ورزشــکاران 
نجف آبادی موفق به کسب سه نشان طال، نقره 

و برنز در بخش های انفرادی و تیمی شدند.
سید محمد طباطبایی  اظهارکرد: در این دوره 
فاطمه سلمانی در رده ســنی زیر ۱۴ سال به 
نشــان طال دســت یافت و تیم باالی ۳۰ سال 
شهرســتان نیز با ترکیب عــزت قربانی، زهرا 
نجفیان، الهــام اطهری، ناهید معیــن و ربابه 

خانیان به گردن آویز برنز دست پیدا کردند.
وی از دعوت فاطمه حیاتی به اردوی تیم ملی 
تکواندوی نوجوانان کشــور، بــه عنوان دیگر 
افتخار روزهای اخیر ورزش شهرستان خبرداد 
وگفت: در دسته یک پومسه، مریم مهرابی، تینا 
داوودی، زهراسادات جبلی و نگار سعیدی در 

رده سنی نوجوانان بر سکوی دوم ایستادند.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان تصریح 
کرد: در مرحله نهایی لیگ برتر پومســه بانوان 
کشور نیز فهیمه سلمانزاده مقام نخست تیمی و 
سوم انفرادی را کسب کرد و زهرا خانیان نیز در 

بخش تیمی به نشان برنز دست یافت.
وی در خصوص افتخارات فوتبال شهرســتان 
گفت: عالوه بر حضــور مریم ناصری در کالس 
کورس فیفا که اخیرا در مرکز ملی فوتبال ایران 
به کار خود پایان داد، محســن درستی نیز در 
دوره ارتقای داوری آسیا که به میزبانی تاشکند 
ازبکســتان برگزار شــد، موفق به اخذ مدرک 

درجه JB داوری آسیا شد.

ســردار رضا طالیی نیک اضافه کرد: اراده همکاران در وزارت دفاع در 
ســال های اخیر بر آن است که به نوعی شفاف ســازی و احقاق حقوق 
درســت در همه عرصه هایی که احتماال ابهامات یا مشکالتی در حوزه 

امالک و اراضی نیروهای مسلح وجود دارد، دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه صنعت دفاعی و آنچه مربوط به نیروهای مسلح بوده، 
متعلق به ملت ایران اســت، خاطرنشــان کرد: به مرور زمان برخی از 
سایت های دفاعی و نظامی، محل های استقرارشان با محیط های شهری 
پیوستگی پیدا کرد؛ از این جهت برای ساماندهی این مسائل، هم باید 

برمبنای قانون عمل کنیم و هم مراعات حال مردم صورت گیرد. 

از طرف دیگر باید به شکلی عمل کنیم که صنعت دفاعی و نیروی مسلح 
که بنیه دفاعی کشور بوده نیز آسیب نبیند.

وی یادآور شد: در منطقه ای مثل شهرستان لنجان اگر صنعت دفاعی 
استقرار پیدا کرده، بر اســاس مطالعات صورت گرفته و شرایط اقلیمی 
است که از یک ســو به دلیل ایجاد اشــتغال یا از جهت رونق و توسعه 
منطقه فرصت محســوب می شود و از  ســوی دیگر محدودیت هایی را 
برای شهرستان ایجاد می کند؛ چراکه قســمتی از عرصه ها و امکانات 
 شهرســتان برای اســتفاده از یک حوزه دفاعی و نظامی مورد استفاده 

قرار می گیرد.

اگر حقی از مردم وجود دارد، باید پرداخت شود
طالیی نیک گفت: اصلی که در وزارت دفاع حاکم اســت، آن است که 
اگر حقی از مردم وجود دارد باید پرداخت شــود و در خصوص مسائل 
خاص منطقه لنجان، در تالشیم بخش هایی از تصرفات را تا حد امکان 
رهاسازی و بخش هایی را ساماندهی و جابه جا کنیم و بخش هایی که به 
آنها نیاز داریم را توسعه دهیم. وی افزود: البته این بحث همچنان نهایی 
نشده، اما این روند در حال پیگیری است و به کمک دستگاه های دیگر با 
رعایت چارچوب های الزم باید همکاری الزم را انجام دهیم تا توافقاتی 

که انجام می گیرد، پایدار باشد.
لنجان، باالترین نرخ بیکاری را در استان اصفهان دارد

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
لنجان طبق آمار، باالترین نرخ بیکاری را در اســتان اصفهان داراست، 

تصریح کرد: بــا توجه به ذهنیت مردم 
و فرهنــگ عمومی حاکم بــر جامعه، 
برداشــت مردم از وجود صنایع بزرگ 
در شهرستان، فاصله زیادی با واقعیت  
دارد. محسن کوهکن ادامه داد: عده ای 
مطرح می کنند تا زمانی که کارخانه ها 
و صنایع بزرگــی همچون ذوب آهن و 
صنایع دفاع در شهرستان لنجان وجود 
دارد، نباید فرد بیکاری در شهرســتان 
داشــته باشــیم. کوهکن اضافه کرد: 
اما واقعیت امر آن اســت کــه در دنیا 
صنعت فوالد، به صورت اقتصادی اداره 
می شود؛ به طور مثال چنانچه کارخانه 
ذوب آهن در طول سال، سه میلیون تن 
تولید فوالد صنعتی داشــته باشد باید 

سه هزار نیرو در این کارخانه مشغول فعالیت باشند، اما امروز شاهدیم 
که بیش از ۱۶ هزار نیرو در این کارخانه فعالیت می کنند.

معاون حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در لنجان تاکیدکرد:

نگاه واقع بینانه به مسائل شهرستان لنجان در حوزه صنایع دفاع

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهارداشت: امروز بر این باور هستیم که باید مسائل  لنجان
شهرستان لنجان در حوزه صنایع دفاع را واقع بینانه و متناسب با آنچه بر مبنای مستندات قانونی، حقوق مردم و نیازی که بخش صنایع دفاعی 

دارد، ببینیم تا بتوانیم به وضعیت مناسبی دست پیدا کنیم.

در خصوص مسائل 
خاص منطقه 

لنجان، در تالشیم 
بخش هایی از 

تصرفات را تا حد 
امکان رهاسازی 

و بخش هایی 
را ساماندهی و 

جابه جا کنیم

صنعت سنگ اصفهان باید برندسازی شود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

 خمینی شهر نماینده مردم خمینی شهر در 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: دانشگاه آزاد 
خمینی شــهر با مشارکت انجمن ســنگ ایران و 
اتحادیه ســنگبری ها، به دنبال راه اندازی اولین 

شــهرک فناوری آزاد و نمایشــگاه و فروشــگاه 
بین المللی و دائمی سنگ در خمینی شهر است.

جواد ابطحی با اشاره به اینکه خمینی شهر قطب 
فرآوری ســنگ در کشور اســت، بیان داشت: به 

منظور احیای صنعت سنگ در استان اصفهان باید 
سنگ را برندســازی کنیم. وی ادامه داد: دانشگاه 
آزاد خمینی شهر در این راستا با ایجاد بخش ویژه 
سنگ می تواند نقش مهمی در تقویت صنعت سنگ 
استان داشته باشد. نماینده مردم خمینی شهر در 
مجلس شورای اســالمی افزود: برای برون رفت از 
مشکالت و شکستن تحریم و نجات اقتصاد ایران از 

وابستگی به نفت، راهی جز توجه به صنعت سنگ 
وجود ندارد و شــش هزار و ۷۰۰ کارخانه فرآوری 
سنگ در کشور سرمایه بزرگی است و دولت باید به 

این بخش کمک کند.
ابطحی گفت: شــهرداری ها می توانند از ســنگ 
و ضایعات فرآوری ســنگ در پیــاده روها و حتی 

نماهای شهری استفاده کنند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی:
صنعت سنگ اصفهان باید برندسازی شود

مدیرکل میراث فرهنگی استان  شهرضا
اصفهان  اظهار داشــت: اصفهان در گردشــگری 
خارجی به ویژه در ایام کریسمس جایگاه خاصی 
دارد و گردشــگرانی از چین، فرانسه و کشورهای 
جنوب اروپا مانند ایتالیا و اسپانیا نیز در این ایام به 

اصفهان سفر می کنند.
فریدون الهیــاری تصریح کرد:۲۰ مجــوز اولیه 
تاسیس مجموعه های جدید گردشگری در استان 

اصفهان صادر شده است.
وی با بیان اینکه اجرای چندین طرح نیز در دیگر 
شهرستان های اســتان به تصویب رسیده است، 
افزود: طرح احداث دو اکو کمپ گردشــگری در 
شهرستان آران و بیدگل و شهر ابوزیدآباد از توابع 
این شهرستان، تاســیس دو مجتمع گردشگری 
در شــهر زاینده رود و روستای خشــوئیه از توابع 

شهرستان لنجان از این جمله است.
الهیاری با بیان اینکه یک کمپ گردشــگری نیز 
در روســتای قوام آباد از توابع شهرستان شهرضا 
تاسیس می شــود، بیان داشــت: همچنین طرح 

تاســیس دو مجتمع گردشــگری در شهرستان 
نطنز و شــهر بادرود از توابع همین شهرســتان، 
طرح تاســیس یــک مجتمــع گردشــگری در 
منطقه گرگاب واقع در شــاهین شــهر و میمه، 
یک اکو کمپ گردشــگری در شهرستان گلشهر 
از توابــع گلپایــگان و یک مجتمع گردشــگری 
 در شهرســتان اردســتان نیــز بــه تصویــب 

رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبرداد:

تاسیس کمپ گردشگری در روستای قوام آباد شهرضا
داران مدیر پرستاری بیمارستان شهید 
رجایی داران، گفت: سازمان انتقال خون استان اعالم 
کرده اســت که مرکزی دائمی به فریــدن بزرگ با 
جمعیــت۱۵۵ هــزار نفر تعلــق نمی گیــرد؛ اما 
بیمارستان شهید رجایی تمام شاخص های الزم را 
دارد و سازمان می تواند با فرستادن کارشناس آن را 

تایید کند. 
ابراهیم صادقی اظهار کرد: با توجــه به اینکه عضو 
شورای شهر داران نیز هستم این موضوع را بارها در 
این چند سال پیگیری کرده ایم اما به نتیجه مطلوبی 

نرسیده ایم. 
وی افــزود: مهر مــاه در این خصوص نامــه ای به 
ســازمان انتقال خون استان نوشــتیم و جوابی که 
در این نامه برای ما ارسال شد این بود که راه اندازی 
سازمان انتقال خون بر اســاس شاخص هایی است 
 که مشخص  می کنند این ســازمان به کدام مناطق 

تعلق می گیرد.
مدیر پرســتاری بیمارستان شــهید رجایی داران 
ادامه داد: این پاســخ ســازمان در حالی است که 

 تمام این شاخص ها در بیمارســتان شهید رجایی 
وجود دارد. 

این شــاخص ها عبــارت اســت از تعــداد تخت 
بیمارســتان، تعــداد بیمــاران خــاص، جمعیت 
شهرســتان، میزان نیاز مصرف خون در شهرستان 
و میزان اهدای خون که همگی در این بیمارســتان 
وجود دارد و سازمان می تواند با فرستادن کارشناس 

آن را تایید کند.

مدیر پرستاری بیمارستان شهید رجایی داران:

بیمارستان شهید رجایی تمام شاخص های الزم را دارد

رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشــان، از سرشماری زمستانه زیستمندان در منطقه  کاشان
حفاظت شــده ۶۰ هزار هکتاری قمصر و برزک کاشان خبر داد و گفت: این سرشــماری با همکاری و حضور 
کارشناسان  محیط طبیعی  و یگان حفاظت محیط زیست اداره کل ، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
کاشان و شهرستان های مجاور و کوهنوردان انجام گرفت. محمود قهرمانی افزود:۱۰ اکیپ برای سرشماری 
در مسیرهای کارشناسی شده اعزام شد. رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان تصریح کرد: کل، بز، قوچ 

و میش وحشی، »زیستمندان شاخص« منطقه حفاظت شده قمصر و برزک کاشان هستند. 

سرشماری زیستمندان
منطقه حفاظت شده قمصر

رییس اداره حفاظت محیط 
زیست کاشان خبرداد:

ست
 زی

ط
حی

م

دیدگاهگردشکری

کارگردان نمایشنامه خوانی ضیافت   کاشان
درباره این نمایشنامه خوانی اظهار کرد:  این نمایشنامه 
تک پرده ای با موضوعیت اجتماعی را ۵۰ سال پیش، 

بهرام بیضایی نوشته و در آن به بیان رسالت و نقش 
مسئوالن در جامعه می پردازد. محسن خسروی با اشاره 

به انتخاب این نمایشنامه افزود:  با وجود اینکه این نمایشنامه نیم قرن پیش نوشته شده، اما ویژگی های 
موجود در آن منطبق با شرایط کنونی جامعه امروزی است.گفتنی است »ضیافت«، داستان شبانی است که 
گله اش را راهنمایی می کند، اما در این مسیر دچار تعارض هایی می شود که برای عبور از مشکالتش راه حلی 

را انتخاب می کند که مشکالت وی را حل نکرده و بلکه بیشتر می کند. نمایشنامه ضیافت در بهار ۱۳۴۶ 
توسط بهرام بیضایی، هنرمند پرآوازه منطقه کاشان نوشته شد و آذرماه همان سال در مجله »پیام نوین« به 

چاپ رسید و امسال این نمایش به همراه اثر دیگر بیضایی به نام »میراث« در تهران اجرا شد.

کارگردان نمایشنامه خوانی 
ضیافت:

»ضیافت«، سخن 
امروز جامعه است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  تیران و کرون
تیران و کرون گفت: بخش کرون از توابع شهرســتان 
تیران و کرون در دو روز گذشــته با هشت سانتی متر 
بارش برف سفید پوش شد.محسن حاج عابدی، با اشاره 
به ورود سامانه بارش زا در مناطق غرب استان اصفهان 

اظهار کرد: در دو روز گذشته نزدیک به هشت سانتی متر برف در بخش کرون ثبت شده و در بخش مرکزی 
بارش باران به ثبت رسیده است.وی افزود: براساس بارندگی های این هفته بیش از پنج میلی متر بارندگی 
در سامانه بارش های شهرستان به ثبت رسیده که بیشترین میزان بارش در بخش کرون صورت گرفته 
است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون با اشــاره به کاهش میزان بارندگی در سال زراعی 
جاری، خاطرنشان کرد: از مهرماه امسال که آغاز سال زراعی است، نزدیک به ۱۰ میلی متر بارندگی در 

این شهرستان صورت گرفته که در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی تیران 
خبرداد:

بخش کرون 
سپیدپوش شد

عکس  خبر 

 چهره برفی دهاقان
 را ببینید

بارش اولین برف زمســتانی  دهاقان
باعث خوشحالی مردم و کشــاورزان دهاقانی 
شــده و چشــمه هایی که در اثر خشکسالی 

خشک شده بودند، اکنون جانی تازه گرفتند.

اخبار
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مفاد آراء
10/391 شماره صادره:1396/31/453786 تاریخ:1396/10/14 آگهي مفاد آراء قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان

مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آیين نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمایدو معترض باید ظرف یكماه از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود 

. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأ ی شــماره 139660302019000316-1396/8/15- آقای قدرت اله مشهدی 
زاده  دهاقانی فرزند اســداله تمامت چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ دو قطعه زمين كه 
جمعا"تشــكيل یكقطعه را داده اســت پالك های 965 و966فرعــی از 127 اصلی  به 
مساحت های 1803/25متر مربع و1122/25متر مربع واقع در اراضی خلف دزجادهاقان 
انتقال عادی مع الواســطه از طرف آقای كربالیی محمدابراهيــم كيخایی و خانم زبيده 

سينایی)مالك رسمی(
2- رأ ی شــماره 139660302019000317-1396/08/15- اقدس ميرباقری فرزند 
اصغر تمامت دو دانگ مشاع از ششــدانگ دو قطعه زمين كه جمعا"تشكيل یكقطعه را 

داده است پالك های 
 965و966فرعی از 127 و966فرعی از 127 اصلی  به مساحت های 1803/25متر مربع 
و1122/25متر مربع واقع در اراضی خلف دزجادهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف 

آقای كربالیی محمدابراهيم كيخایی و خانم زبيده سينایی)مالك رسمی( 
تاریخ انتشار نوبت اول:   1396/10/19

تاریخ انتشار نوبت دوم:96/11/4
م الف: 96/295 زهرا یعقوبی كفيل واحد ثبتی واحد ثبتی دهاقان

فقدان سند مالکیت
10/412 شماره: 454375-96/10/17 نظر به اینكه خانم زهرا امينی اسفيدواجانی فرزند 
ابوالفتح  با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی كه هویت شهود رســمًا گواهی شده مدعی 
مفقود شــدن سند مالكيت سيزده شــانزدهم سهم مشاع از هفت ســهم ششدانگ یك 
درب باغ شــماره 358 فرعی از دو اصلی واقع در اسفيدواجان بخش دوازده ثبت اصفهان 
شده كه به شــماره 363778 در دفتر 111 صفحه 104 ذیل شماره 17534  ثبت و صادر 
گردیده اســت. اینك برابر ماده 120 آیين نامه اصالحی قانون ثبــت مراتب آگهی می 
شــود كه هر كس مدعی انجام معامله غير از آنچه در این آگهی ذكر شده است و یا وجود 
سند مالكيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه سند مالكيت یا سند معامله تسليم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل آن به ارائه كننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود ســند مالكيت المثنی صادر و به متقاضی تسليم 
 می گردد. م الف: 428 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تيران وكرون)181 كلمه، 

2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/328 شماره صادره : 1396/42/453516 -1396/10/13 چون آقای محمد بختيار 
فرزند آزادعلی در اجرای مقررات قانون تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی تقاضای صدور سند مالكيت نسبت به ششدانگ یكبابخانه دو طبقه  واقع در 
محدوده پالك 3 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و رای شماره 
13571 مورخ 1395/11/23 هيات حل اختالف موضوع قانون مذكور نسبت به آن صادر 

شده و تحدید حدود پالك اوليه تاكنون بعمل نيامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق 
الذكر تحدید حدود پالك شماره 25 فرعی از 3027  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به نام آقای محمد بختيار فرزند آزادعلی در روز چهارشــنبه 96/11/11 از ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به كليه مالكين و مجاورین 
اخطار می گردد كه در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظيم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف 
مدت یكماه از تاریخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی صورت پذیرد. م الف: 32388 قویدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 

اصفهان)207 كلمه، 2 كادر(
تبصره 5 ذیل ماده 120 

10/394 شماره صادره: 1396/42/451582 نظر به اینكه سند مالكيت ششدانگ پالك 
ثبتی شــماره 4246 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان شماره ثبت 85661 
صفحه 77 دفتر امالك 495 به شــماره چاپی 461992 به نام آقای علی ضامن مومنی 
بروجنی فرزند عباســعلی ثبت و سند صادر گردیده اســت و به موجب سند انتقال قطعی 
120506 مورخ 1373/9/8 دفترخانه 92 اصفهان به خانم ستاره شجاعی فرزند عطاء اله 
انتقال قطعی یافت ســپس نامبرده با ارائه درخواست كتبی به شماره وارده 33807 مورخ 
1396/9/29 به علت آب ریختگی و ناخوانا شدن سند مالكيت درخواست صدور سند المثنی 
سند مالكيت ملك فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره 5 ذیل ماده 120 آیين 
نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملك مرقوم یا وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت یا سند معامله به این اداره تسليم و 
رسيد اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد یا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

م الف: 32627 قویدل رئيس ثبت منطقه جنوب اصفهان )221 كلمه، 3 كادر( 
اخطار اجرایی

10/164 شماره: 1296/95 به موجب رای شماره 93 تاریخ 96/1/31 حوزه 52 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت یافته است محكوم عليه 1- محمد یوسفی صدر 
2- ندا رنجبر گشيزی 3- محسن ایزدی همگی به نشانی مجهول المكان محكومند به 
پرداخت تضامنی مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/650/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخير تادیه از تاریخ 93/9/12 لغایت اجرای حكم و نيم عشر اجرایی در 
حق محكوم له تعاونی اعتباری ثامن االئمه به مدیریت نظری و مهردادی و با وكالت جواد 
قاسمی به نشانی خ جی مقابل خ تاالر سرپرستی تعاونی ثامن. ماده 34 قانون اجرای احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخــت محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه 
اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم كند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30888 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )205 كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

10/395  شماره: 228/96/ش 1 مرجع رســيدگی كننده: شعبه اول شورای حل اختالف 
نطنز، خواهان: خانم آذر خطيری فرزند محمد، خوانده: آقای حسن دلجو فرزند علی اصغر، 
خواسته: مطالبه وجه چك، گردشكار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات 
پرونده، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورا:  آمار: 434-96/9/27 در خصوص دادخواست خانم آذر خطيری 
فرزند محمد به طرفيت آقای حسن دلجو به خواســته مطالبه مبلغ شصت ميليون ریال 
وجه یك فقره چك به شماره 342155 عهده حساب جاری بانك سپه به انضمام مطالبه 

خسارات قانونی با عنایت به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وی به شرح صورتجلسه 
دادرسی و مفاد چك و گواهينامه عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و با توجه به اینكه 
دفاعيات موثری از سوی خوانده كه برائت ذمه خویش را به اثبات برساند ارائه نگردیده و با 
امعان نظر در اینكه وجود سند تجاری در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد، 
بنابراین دعوی مطروحه را مقرون به صحت می داند. به اســتناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون 
آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ شصت 
ميليون ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چك 
94/8/30 لغایت اجرای حكم و پرداخت مبلغ 895/000  ریال به عنوان خسارات دادرسی 
در حق خواهان محكوم می نماید. رای صادره غيابی است و ظرف بيست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاكم 
عمومی شهرستان نطنز می باشد. م الف:541 شعبه اول مجتمع شماره یك شورای حل 

اختالف نطنز)287 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/398 در خصوص پرونده كالســه 961246 خواهان پویا امــو آقاجانی با وكالت امير 
قاسميان دستجردی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چك به طرفيت فرود مرادی فرزند 
جوانمير تقدیم نموده است وقت رســيدگی برای روز یكشنبه مورخ 1396/12/6  ساعت 
10/30 صبح تعيين گردیده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالی  چهار راه وكال 
مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایيد. در 
صورت عدم حضور وقت رســيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:32214 شــعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )122 كلمه، 2 كادر(
ابالغ اجرائیه   

10/83 شماره پرونده: 139604002121000223/1 شماره بایگاني پرونده: 9600309 
شماره آگهي  ابالغيه: 139603802121000053 آگهي ابالغ اجرایيه سند رهني پرونده 
اجرایي 9600309 بدین وســيله به زهراء رحمتي انداني، نام پــدر: مرتضي، تاریخ تولد: 
1340/08/01 شماره ملي: 1140556568 شماره شناسنامه: 3297 به نشاني: خميني شهر 
منظریه خ پيمان خيابان راجي ژاله شمالي كوچه سوم سمت چپ كدپستي 8419186891 
و محمد علي رحيمــي انداني، نام پدر: حيــدر، تاریخ تولد: 1337/06/05 شــماره ملي: 
1141528711 شماره شناسنامه: 55 به نشاني: خميني شهر منظریه خ پيمان خيابان راجي 
ژاله شمالي كوچه سوم سمت چپ كدپستي 8419186891  ابالغ مي شود كه بانك ملت 
شعبه مركزي خميني شهر به استناد سند رهني شماره 218227-1392/4/29 دفترخانه 
اسناد رسمي 73 خميني شهر جهت وصول مبلغ اصل طلب: 346/541/253 ریال و مبلغ 
خسارت تاخير تادیه: 164/448/882 ریال و مبلغ خسارت تاخير روزانه 275/334 ریال،  
تاریخ مبناي محاسبه خسارت: 1395/08/27 طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده 
و پرونده اجرائي به كالســه 9600309 در این اداره تشكيل شــده و طبق گزارش مورخ 
1396/9/22 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاي 
بســتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط یك مرتبه در روزنامه آگهي مي 
شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهي كه روز ابالغ محســوب مي گردد، 
نسبت به پرداخت بدهي خوداقدام ننمایيد، مورد وثيقه مندرج در سند رهني فوق با تقاضاي 
بســتانكار پس از ارزیابي از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار و 
حقوق دولتي استيفا خواهد شد. م الف: 6254 یزداني رئيس اداره ثبت اسناد و امالك 

خميني شهر)255 كلمه، 3 كادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794801699 ابالغنامــه: شــماره   10 /399
9609986794800387 شماره بایگانی شــعبه:960387 ابالغ شونده حقيقی: محسن 
شعرباف به نشانی مجهول المكان، تاریخ حضور:1396/12/06 یكشنبه ساعت: 17 ،محل 

حضور: اصفهان- خيابان سجاد- خيابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نيلی پور- جنب 
ساختمان صبا- پالك 57، در خصوص دعوی بانك مهر اقتصاد به نمایندگی آقای عليرضا 
زمانی به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: 
پس از دریافت این ابالغيه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و 
ابالغ به صورت كاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است 
نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغيه و ابالغيه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایيد. 
چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب كاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت 
نام، به یكی از دفاتر خدمات الكترونيك قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیكترین 
واحد قضائی مراجعه نمایيد. م الف:32231 شــعبه 18 حقوقی شــورای حل اختالف 

اصفهان) مجتمع شماره یك( ) 158 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354806655 ابالغنامــه:  شــماره   10 /400
9609980366100431 شماره بایگانی شعبه: 961214 )مربوط به دادگاه با فرض وجود 
كيفرخواست( محاكم كيفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواست 
شماره  در پرونده كالسه 961214 برای آقای ابوالفضل تركيان دمنه فرزند جليل حسب 
شكایت آقای جالل قاســمی اصيل تقاضای كيفر نموده  كه رسيدگی به موضوع به این 
شعبه ) اصفهان خيابان شریعتی حد فاصل بيمارســتان شریعتی و چهار راه پليس( ارجاع 
و وقت رسيدگی برای مورخه 1396/12/07 ساعت 12 تعيين گردیده است. با عنایت به 
مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب یك نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف: 32298 شعبه 
122 دادگاه كيفری دو شهر اصفهان )122 جزایی ســابق( مجتمع شهيد بهشتی ) 156 

كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794801680 ابالغنامــه: شــماره   10 /401
9609986794800607 شماره بایگانی شعبه:960607 ابالغ شونده حقيقی: ندا بهشتی 
به نشانی مجهول المكان، تاریخ حضور:1396/12/13 یكشنبه ساعت: 16 ،محل حضور: 
اصفهان- خيابان سجاد- خيابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نيلی پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57، در خصوص دعوی حسين زاغيان  به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغيه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغيه و ابالغيه 
 های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایيد. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب كاربری

) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یكی از دفاتر خدمات الكترونيك 
قضائــی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیكترین واحــد قضائی مراجعــه نمایيد. 
م الف:32300 شعبه 18 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره یك( 

) 152 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106793301929 ابالغنامــه: شــماره   10 /402
960467 ابــالغ شــونده  9609986793300454 شــماره بایگانــی شــعبه:
حقيقــی: عبدالهــادی غانمی به نشــانی مجهول المــكان كدملــی 1829616722، 
مهلت حضــور از تاریخ ابــالغ : 7 روز  فرزند احمد پس از نشــر آگهــی، محل حضور: 
اصفهان- خيابان ســجاد- خيابان آیت اله اربــاب- روبروی مدرســه نيلی پور- جنب 
ســاختمان صبا- پالك 57، نوع علــت حضور: مالحظــه نظریه كارشــناس و اظهار 
هر مطلبی نفيــا یا اثباتا با توجــه به علت حضور منــدرج در این ابالغيه به شــما ابالغ 
می گردد ظرف مهلــت مقرر اقدام در غير ایــن صورت مطابق مقــررات اتخاذ تصميم 
 خواهد شــد.  م الــف:32301 شــعبه 3 حقوقی شــورای حل اختــالف اصفهان

) مجتمع شهيد حججی( ) 101 كلمه، 1 كادر(

ابالغ نظر کارشناس
10/403 شماره نامه: 1396009000927951 شماره پرونده: 9409980350300233 
شــماره بایگانی پرونده: 962574 در خصوص پرونده كالســه 962574 ج / 1 محكوم 
له حســن امامی گریزی و فریده جاللی به وكالت فائقه مجدی بــه طرفيت حامد امامی 
گریزی مبنی بر مطالبه وجه بدینوســيله در راســتای ماده 75 قانون اجرای احكام مدنی 
به محكوم عليه نظریه كارشناسی مبنی بر ارزیابی ششدانگ پالك ثبتی 15191/2984 
بخش 5 اصفهان مربوط به منزل مســكونی واقع در خيابان الهور خيابان مبارزان پالك 
151 به مبلغ 13/330/440/000 ریال ) سهم محكوم عليه پنج و یك هفتم حبه مشاع از 
 هفتاد و دو حبه ششدانگ به استثنای ثمنيه اعيانی به مبلغ 2/285/218/285 ریال( ابالغ 
می گردد ظرف مهلت 3 روز از تاریخ آ گهی نشــر آگهی در صــورت اعتراض به نظریه 
موصوف به مرجع مراجعه و اقدام نماید در غير این صورت وفق مقررات قانونی به مزایده 
و فروش گذاشته می شود.  م الف:32296 اجرای احكام شعبه اول مدنی دادگستری 

اصفهان) مجتمع قضایی شماره یك( ) 155 كلمه، 2 كادر(
ابالغ نظر کارشناس

10/404 شــماره: 953/96 عطف به ابالغ و پرونده 2716/95  ش ج / 5 له آقای حسين 
عبدالهی با وكالت محســن فاتحی  عليه خانم حميرا نظری، با توجــه به انقضا مهلت 6 
ماهه خطوط موبایل اعالم شــده در نامه 785 مورخ 95/10/2 در مورد خط همراه اول به 
شماره 09122013316 با توجه به شــرایط و وضعيت جدید موجود بازار و جميع جهات 
موثر در امر قيمت گذاری به عنوان قيمت پایه این خط جهت انجام مزایده به مبلغ بيست 
و هفت ميليون و پانصد هزار ریال اعالم نظر می نماید) 27/500/000 ریال( چنانچه  به 
نظریه كارشناس اعتراضی دارید ظرف مهلت سه روز پس از ابالغ به اجرای احكام واقع 
در خ آتشگاه روبه روی پمپ بنزین ســاختمان قضایی شــهيد حججی مراجعه نمایيد.  
 م الف:32279   اجرای احكام شــعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان ) 129 كلمه، 

2 كادر(
ابالغ احضاریه

10/405 شماره نامه: 1396009000888157 شماره پرونده: 9509980360000069 
شماره بایگانی پرونده: 950070  پيشنویس آگهی حسين احمدی به اتهام قتل غير عمدی 
مرحوم محمد زارعی ســودانی با وصف فرار از صحنه تصادف موضوع شكایت اوليای دم 
مهدی زارعی و زهره پور امامی در پرونده كالسه 950070 شعبه 21 بازپرسی تحت تعقيب 
است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگردیده است بدینوسيله 
در اجرای ماده 174 قانون آیين دادرسی در امور كيفری مراتب به نام نامبرده ابالغ تا ظرف 
یك ماه از تاریخ اتنشار آگهی در شــعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
مجتمع شماره 3  واقع در خيابان جابر بن عيداله انصاری جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یك ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد شد. م الف:32228  شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان)مجتمع 3(  ) 140 كلمه، 2 كادر(
ابالغ و تبادل لوایح

10/406 شماره نامه: 1396009000922522 شماره پرونده: 9609980350200662 
شماره بایگانی پرونده: 960792  بدین وسيله به تجدیدنظر خوانده مجهول المكان وحيد 
دميری فرزند جهانگير ابالغ می گردد حميد صحرائی خوندابی به دادنامه 96/1563 این 
دادگاه اعتراض نموده است لذا چنانچه پاســخی دارید ظرف ده روز اقدام و اال پرونده با 
همين كيفيت به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.  م الف:32234  شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ) 63 كلمه، 1 كادر(
ابالغ تجدیدنظر

9/407 شماره ابالغنامه: 9610100352208764 شماره پرونده: 9609980352200135 
شماره بایگانی شــعبه: 960143  آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی  به  
آقای شكراله فوالدگر، تجدیدنظر خواه  آقای مرتضی متقی دادخواست تجدیدنظرخواهی 
به طرفيــت  تجدیدنظــر خوانده آقای مهدی راســت قلم نســبت به دادنامه شــماره 
9609970352200931 تقدیم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرســی 
مدنی به علت مجهول المكان بــودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبــادل لوایح یك نوبت  
در یكی از جراید كثيراالنتشــار آگهی می گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از 

تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد كتبا به این دادگاه 
ارائه نماید در غير این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به 
دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شــد.) آدرس: خ چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگستری كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق 354( م الف:32247 شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)156 كلمه، 2 كادر(
ابالغ تجدیدنظر

9/408 شماره ابالغنامه: 9610100352208747 شماره پرونده: 9609980352200165 
شماره بایگانی شعبه: 960173  آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی  ، 
تجدیدنظر خواه  خانم صغرا رعيت دادخواســت تجدیدنظرخواهی به طرفيت  تجدیدنظر 
خوانده خانم معصومه زمانی نسبت به دادنامه شماره 9609970352201025 در پرونده 
كالسه 960173 شــعبه 22 حقوقی تقدیم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين 
دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بــودن تجدیدنظرخوانده مراتــب تبادل لوایح 
یك نوبت  در یكی از جراید كثيراالنتشــار آگهی می گردد تــا تجدیدنظر خوانده ظرف 
ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل 
خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی 
دارد كتبا به این دادگاه ارائــه نماید در غير این صورت پس از انقضــا مهلت مقرر قانونی 
نســبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شــد.) آدرس: خ چهار باغ 
باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان دادگســتری كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق 354( 
 م الف:32249 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)160 كلمه، 

2 كادر(
ابالغ تجدیدنظر

9/409 شماره ابالغنامه: 9610100352208745 شماره پرونده: 9609980352200166 
شماره بایگانی شعبه: 960174  آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی  ، 
تجدیدنظر خواه  خانم صغرا رعيت دادخواســت تجدیدنظرخواهی به طرفيت  تجدیدنظر 
خوانده خانم زهرا قاسمی نسبت به دادنامه شــماره 9609970352201024 در پرونده 
كالسه 960174 تقدیم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسی مدنی به علت 
مجهول المكان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبــادل لوایح یك نوبت  در یكی از جراید 
كثيراالنتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد كتبا به این دادگاه ارائه نماید در غير این 
صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام 
خواهد شد.) آدرس: خ چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت ســاختمان دادگستری كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق 354( م الف:32250 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)156 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

10/410 چون خانم عصمت امينی اشنی فرزند  حسينعلی  نسبت به 17 سهم مشاع 290 
سهم  ششدانگ با تسليم 2 برگ استشهاد محلی كه هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
و به تایيد دفتر 60 اصفهان رسيده مدعی است كه سند مالكيت تمامت 17 سهم مشاع از 
290 سهم ششدانگ پالك 15190/3895 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 
662742 كه در صفحه 42 دفتر 554 به نام وی سابقه  ثبت و صادر و تسليم گردیده و طبق 
گواهی دفتر امالك معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثيقه نمی باشد. به علت جابجایی 
سند مالكيت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده است طبق 
تبصره یك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هر كس 
مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در این آگهی ذكر شده( نسبت به آن یا سند مالكيت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه كننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 32659 شبان رئيس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان  )223 كلمه، 

3 كادر(

فقدان سند مالکیت
10/411 چون خانم عصمت امينی اشنی فرزند  حسينعلی  نسبت به 17 سهم مشاع 290 
سهم  ششدانگ با تسليم 2 برگ استشهاد محلی كه هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
و به تایيد دفتر 60 اصفهان رسيده مدعی است كه ســند مالكيت تمامت 17 سهم مشاع 
از 290 سهم ششــدانگ پالك 15190/3895 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره 
چاپی 662741 كه در صفحه 44 دفتر 554 به نام فاطمه امينی ســند صادر و طبق سند 
97874-93/5/25 دفتر 60 به نامبرده انتقال شده و سابقه  ثبت و صادر و تسليم گردیده 
و طبق گواهی دفتر امالك معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثيقه نمی باشد. به علت 
جابجایی سند مالكيت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده 
است طبق تبصره یك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر 
كس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در این آگهی ذكر شده( نسبت به آن یا سند مالكيت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 32660 شبان رئيس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان  )237 كلمه، 

3 كادر(
فقدان سند مالکیت

10/416 چون آقای مسعود طاهری دولت آبادی فرزند كيامرث  نسبت به سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ با تسليم 2 برگ استشــهاد محلی كه هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
و به تایيد دفتر 8 اصفهان رسيده مدعی اســت كه سند مالكيت تمامت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك 1/201 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به شماره چاپی 139999 كه در 
صفحه 239 دفتر 57 به نام محمد علی علی زاده ثبت و طبق  سند 92/12/12-54897 
دفتر 78 اصفهان به نامبرده انتقال و ســابقه  ثبت و صادر و تســليم گردیده و طبق سند 
88504-92/12/12 در رهن تعاونــی اعتبار آزاد ثامن االئمه می باشــد و طبق گواهی 
دفتر امالك معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثيقه نمی باشد. به علت جابجایی سند 
مالكيت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده است طبق تبصره 
یك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هر كس مدعی 
انجام معامله ) غير از آنچه در این آگهی ذكر شده( نسبت به آن یا سند مالكيت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه كننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 32662 شبان رئيس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان  )249 كلمه، 

3 كادر(
ابالغ رای

10/433 شماره دادنامه: 9609973734100617 شماره پرونده: 9509983734100574 
شــماره بایگانی شــعبه: 950583خواهان 1- خانم عزت خانم مبين رهنی فرزند محمد 
2- آقای علی مبين رهنی فرزند محمد 3- خانم شهين مبين رهنی فرزند محمد با قيمومت 
خانم عزت خانم مبين رهنی همگی به نشانی نطنز اســتاد مطهری نبش وشوشاد طبقه 
اول منزل جروند، خوانده: 1- آقای حسن مبين رهنی فرزند حسين 2- خانم ناهيد مبين 
رهنی فرزند حسين 3- خانم زهرا مبين رهنی فرزند حســين 4- خانم مریم مبين رهنی 
فرزند حسين، خواسته: الزام به تنظيم سند، گردشكار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت آقایان و خانمها 1- عزت خانم 2- علی 
3- شهين همگی مبين رهنی فرزندان محمد و خواهان ردیف سوم با قيمومت خانم عزت 
خانم مبين رهنی به طرفيت آقایان و خانمها 1- حسن 2- ناهيد 3- زهرا 4- مریم همگی 
مبين رهنی فرزندان حسين به خواسته الزام به تنظيم سند رسمی یكدانگ و سه ربع دانگ 
از ششــدانگ پالك ثبتی 495-51 واقع در خيابان فارابی مقوم به 50/000/000 ریال با 
عنایت به مفاد دادخواست خواهان و شرح  آن و اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی 
كه عنوان داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی اســت و خواندگان پرونده عليرغم 

ابالغ اخطاریه از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نيافته اند و الیحه ای را ارسال 
نداشته اند و دفاعيات موثری را ارائه نداده اند و دادگاه وضعيت ثبتی پالك ثبتی موصوف 
را از اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نطنز استعالم نموده كه جوابيه استعالم به دادگاه 
واصل گردیده و دادگاه نظر به اینكه رســيدگی به موضوع و مشخص شدن دقيق آن را 
مستلزم جلب نظر كارشناس دانسته است قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نموده است 
تا كارشناس منتخب ضمن حضور در دادگاه و بررسی اسناد و مدارك موجود در پرونده و 
مطالعه پرونده ثبتی نظریه كارشناسی خویش را تقدیم دادگاه نماید و كارشناس منتخب 
نظریه كارشناسی خویش را به شماره ثبت الیحه 96100937341000495 تقدیم دادگاه 
نموده كه نظریه موصوف حكایت از آن داشته كه با بررسی پرونده ثبتی 193 فرعی از 51 
اصلی مالحظه گردید برابر سند قطعی 60919 مورخ 1374/4/8 دفترخانه 7 نطنز تمامی 
وراث شوكت مبينی رهنی )خواهانها( ســهم االرث خود را از وراث یداله مبين رهنی در 
پالك مذكور به نام حسين مبينی انتقال قطعی نموده اند و در صورت تایيد صلح نامه وراث 
حسين مبين رهنی باید نسبت به واگذاری ســهم خواهانها اقدام نمایند و نظریه موصوف 
مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی باقی مانده اســت و به موجب قرارداد صلح نامه مورخ 
1389/10/17 خواهانها سهم االرث خود را درپالك 193 فرعی از 51 اصلی را كه سابقا 
قبل از قرارداد تنظيمی به نام مورث ) حسين مبين رهنی( انتقال گردیده با سهام خواندگان 
) وراث مرحوم حســين مبين رهنی( در پالك ثبتی 495 از 51 اصلی صلح نموده اند اما 
خواندگان به تعهدات خویش عمل ننموده اند و عقود نه فقط متعاملين را به اجرای چيزی 
كه در آن تصریح شــده ملزم مينماید بلكه متعاملين به كليه نتایجــی هم كه به موجب 
عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شــود ملزم می نماید و در مانحن فيه 
نيز انتقال سند به نام خواهانها از نتایج عقد صلح محسوب می گردد  و دفاعيات موثری از 
طرف خواندگان ارائه نگردیده و ایراد و انكاری نسبت به عقد معنونه صورت نگرفته است 
و اصل بر صحت عقود و قراردادها است عليهذا دادگاه خواهانها را در خواسته خویش ثابت 
تشــخيص داده و دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته است لذا مستندا به مواد 10 
و 219 و 220 و 224 و 225 و 1258 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مستندا به قواعد فقهی »اصاله الصحه« و »اصاله 
اللزوم« حكم به الزام خواندگان به حضور در یكی از دفاتر اســناد رسمی شهرستان نطنز 
و انتقال رسمی یكدانگ و ســه ربع دانگ از ششدانگ پالك ثبتی 495-51 طبق نظریه 
كارشــناس را صادر و اعالم می نماید. رای صادره غيابی بوده و ظرف مهلت بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شــعبه و پس ازانقضای مهلت مذكور ظرف مهلت 
بيســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
 م الف:542 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان نطنز )706 كلمه، 

7 كادر(
فقدان سند مالکیت

10/415 چون خانم محبوبه ســعيدیان نيا فرزند مرتضی  نســبت به سه دانگ مشاع از  
ششدانگ با تسليم 2 برگ استشــهاد محلی كه هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و 
به تایيد دفتر 8 اصفهان رسيده مدعی است كه ســند مالكيت تمامت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك 1/201 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به شماره چاپی 341413 كه در 
صفحه 515 دفتر 12 به نام محمد علی علی زاده ثبت و طبق  سند 92/12/12-54897 
دفتر 78 اصفهان به نامبرده انتقال و ســابقه  ثبت و صادر و تســليم گردیده و طبق سند 
88504-92/12/12 در رهن تعاونــی اعتبار آزاد ثامن االئمه می باشــد و طبق گواهی 
دفتر امالك معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثيقه نمی باشد. به علت جابجایی سند 
مالكيت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده است طبق تبصره 
یك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هر كس مدعی 
انجام معامله ) غير از آنچه در این آگهی ذكر شده( نسبت به آن یا سند مالكيت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه كننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 32661 شبان رئيس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان  )248 كلمه، 

3 كادر(
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در جلسه کارگروه مدیریت پسماند نطنز 
صورت گرفت؛

بررسی وضعیت طرح جامع 
مدیریت پسماند 

وضعیت طرح جامع مدیریت پســماند نطنز در 
جلسه کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان 

مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان نطنز، مهدی صادقی سرپرست این 
اداره اظهارداشت: در راستای ساماندهی وضعیت 
پسماند شهرستان نطنز، دومین جلسه کارگروه 
مدیریت پســماند شهرستان در ســال جاري با 
حضور فرماندار، بخشــداران مرکزي و امامزاده، 
شــهرداران نطنز، بادرود، خالدآباد و طرق رود و 

سایر اعضا در محل فرمانداري برگزار شد.
وی گفــت: این جلســه با دســتور کار پیگیری 
طرح جامع مدیریت پســماند و ارائه راهکارهای 
اجرایي در جهت دفن اصولي محل دفن پسماند 

تشکیل شد.
صادقی افزود: در این جلسه پس از بحث و تبادل 
نظر بین اعضا کار گروه طرح هایی از جمله توافق 
شهرداری ها در خصوص طرح تجمیع محل دفن 
زباله شهرستان و دفن اصولی و بهداشتی زباله ها 
در محل کنوني تا زمان بهره برداري محل جدید 

مصوب گردید.
صادقی ضمن تاکید بر پیگیری و اجرایی شــدن 
مصوبات کارگروه بیان داشــت: براي رسیدن به 
اهداف این کار گروه بایــد مصوبات آن با جدیت 

تمام مورد توجه قرار گرفته و به اجرا در آید.

تکثیر در شرایط نیمه اسارت 
یوزپلنگ اجرا می شود

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نظر 
به اینکه وضعیت یوز در زیستگاه های استان یزد 
)باوجود افزایش جمعیــت طعمه طی دهه اخیر 
در استان( به دلیل عدم مشــاهده یوز ماده طی 
چند سال اخیر و همچنین افزایش سن یوزهای 
نر باقی مانده در استان در شرایط مطلوبی نیست، 
اعمال روش تکثیر در شــرایط نیمه اســارت در 
مســاحتی بالغ بر ۳۵ هزار هکتــار واقع در یکی 
از زیستگاه های یوز اســتان یزد ضروری به نظر 

می رسد.
حمید ظهرابی برای حفاظت یوزپلنگ آسیایی با 
یادآوری انقراض این گونه در تمامی کشورهای 
قاره آسیا، گفت: آخرین بازمانده های یوزپلنگ 
آســیایی با کمتــر از ۵۰  قــاده در بیابان  های 
مرکزی ایران زندگی می کنند و تنها ۲ درصد از 
گستره پراکندگی تاریخی این گونه در آسیاست.

وی اظهار کرد: طی یک دوره زمانی در پاسگاه های 
محیط  بانی استان یزد تابلویی از یوز وجود داشت 
که در زیر آن نوشته بود »استان یزد؛ نقطه امید 
آســیا برای نجات یوز آســیایی«؛ زیرا مشاهده 
یوزهای ماده با سه تا چهار توله در مناطق مختلف 
اردکان و بافق، باعث شده بود که استان یزد امید 
نخست ایران و آســیا برای حفظ یوزپلنگ باشد 
اما امروزه و با باال رفتن ســن یوزهای نر موجود، 
خطر انقراض یوز در استان یزد بیش از هر زمانی 

احساس می شود.

 انتشار مونوکسیدکربن جان 
دو نفر را در اصفهان گرفت

در پی نشت گاز سمی مونوکســیدکربن از لوله 
بخاری در یک باب منزل در اصفهان و نیز روشن 
کردن کپسول پیک نیک در کامیون در مبارکه ۲ 

تن جان خود را از دست دادند.
مدیر حــوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان گفت: روز یکشــنبه حادثه ای مبنی بر 
انتشار گاز مونوکسیدکربن در منزلی در خیابان 
قائمیه اصفهان به اورژانس 11۵ اعام و به دنبال 
آن واحد امدادی اورژانس پیش بیمارســتانی به 

محل اعزام شد. 
دکتر غفور راستین افزود: در این حادثه یک زن 
8۰ ساله به دلیل وجود مشــکل در لوله بخاری 

جان خود را از دست داد.
وی همچنین درباره حادثه دیگری که در مبارکه 
رخ داد گفت: مردی ۳6 ســاله نیز بــرای ایجاد 
گرما داخل یک دســتگاه کامیون از کپســول 
پیک نیک اســتفاده کرده بود که به دلیل انتشار 
مونوکسیدکربن در اتاق بسته و کوچک کامیون 

جان خود را از دست داد. 

اکنون با وجود گذشت حدود ۲۵ سال از تاسیس اولین مدارس غیرانتفاعی 
در کشور اما هنوز مشــکات این مدارس حل نشده و از جنبه های مختلف 
 درگیر مسائلی اســت که به طور حتم کیفیت آموزشــی را تحت تاثیر قرار 
می دهد. از جمله این مشــکات این اســت که به گفته رییس کمیسیون 
شهرسازی و معماری شورای شــهر تهران، ۷۰ درصد مدارس غیرانتفاعی 
در ساختمان های فرسوده ایجاد شده اند. فرســودگی برخی از این مدارس 
به حدی اســت که بیم فروریختن آن می رود و هربار بــه دلیل تعمیرات، 
در آموزش دانــش آموزان اختال ایجاد می کند. اما مشــکل اصلی و بحث 

نگران کننده تر این است که از فضاهای مســکونی به جای مدرسه استفاده 
 می شــود؛ به طوری که تعداد زیــادی از آنها در منازل مســکونی با قدمت

۳۰ سال و بیشتر مستقر هستند. 
تاثیر نبود فضای کافی بر کیفیت آموزش

بسیاری از این منازل مسکونی فضای کافی برای فعالیت های دانش آموزان 
ندارند و در زنگ تفریح اغلب دانش آمــوزان در کاس ها می مانند؛ بنابراین 
 کیفیت یادگیری تحــت تاثیر این موضوع قرار می گیرد. انباشــته شــدن
انرژی هایی که دانش آموز نتوانسته در زنگ تفریح و در حیاط مدرسه با بازی 

و فعالیت تخلیه کند، باعث می شود سر کاس تمرکز حواس نداشته و دائم به 
دنبال راهی باشد تا آزار ناشی از این مسئله را کاهش دهد؛ بنابراین یا با وسایلش 
سرگرم می شود یا با سایر دانش آموزان شروع به صحبت می کند که این رفتار 
نیز تمرکز سایر دانش آموزان را به هم خواهد زد. بر اساس استانداردهای تعریف 
شده از سوی سازمان نوسازی مدارس، مساحت کاس آموزش دروس نظري 
باید در مدارس روستایي ۳۲مترمربع و در مدارس شهري ۴۵ مترمربع باشد؛ 
اما بسیاری از کاس های درسی اتاق هایی با متراژی حدود بیست متر و گاهی 
کمتر است که به زحمت نیمکت ها در آن جا می شوند و فاصله ها آنقدر کم 
است که دانش آموز نمی تواند راحت باشد. همچنین فاصله بین تخته سیاه و 
نیمکت ها بسیار کم است و چون در مدارس، بخصوص مدارس ابتدایی از گچ 
برای آموزش مطالب استفاده می کنند، آلودگی ناشی از پاک کردن تخته نیز 

بر سامت دانش آموزان تاثیر سوء می گذارد.
مدارسی که در برابر ســرما و گرما از دانش آموزان محافظت

نمی کنند
عدم بازسازی مناسب برخی از این مدارس که البته به دلیل قدمت زیاد قابلیت 
بازسازی را نیز ندارند، باعث شده که وسایل گرمایشی و سرمایشی مناسبی 
در آنها وجود نداشته باشد. حتی در برخی از این مدارس کاس ها پنجره ای 
به بیرون ندارند تا فضا تهویه شود. این موضوع در زمان بیماری دانش آموزان 
بیشتر نمود پیدا می کند؛ به طوری که با بیماری یک دانش آموز به دلیل اینکه 
کاس تهویه مناسبی ندارد سایر دانش آموزان نیز بیمار می شوند و از حضور 
 در کاس های درس بازمی مانند که این امر نیز به دلیل عقب افتادن از سایر 
دانش آموزان، از کیفیت آموزشــی آنهــا می کاهد. اســتفاده از بخاری نیز 
مسئله دیگری اســت که می تواند مشکل آفرین باشــد. در این مدارس به 
دلیل کهنگی ساخت، بیشتر از وسایل گازسوزی مثل بخاری برای گرمایش 
استفاده می شــود که امکان دارد به دلیل نبود فضای کافی برای جابه جایی، 
دانش آموزان با بخاری ها برخورد کنند و دچار سوختگی شوند و یا تکان خوردن 
و جابه جایی لوله بخاری، گازگرفتگی دانش آموزان را در پی داشــته باشد. 
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرده است: 
باوجود اینکه متقاضیان ایجاد مدارس برای اخذ مجوز می بایست بروکراسی 
طوالنی را طی کنند، در خصوص پایداری و استحکام بنای آنها، صرفا برگ 
 استحکام بنا صادره از سوی یک مهندس ناظر یا محاسب کفایت می کند که 
می توان گفت اکثر این برگه های استحکام بنا بدون بازدید از مکان و اقدامات 
پایدارسازی صادر می شود. فلســفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی، کاستن از بار 
مدارس دولتی و ایجاد محیط  های بهتر و باکیفیت تــر در آموزش بوده؛ اما 
متاسفانه این مدارس از اهداف خود دور شده اند. با توجه به شرایط جغرافیایی 
که همواره شهرهای ما را تهدید می کند و نیز توسعه و پیشرفت کشور که در 
گرو تربیت نسلی سالم است، توجه به مشکات مدارس و اقدام برای بهبود این 

وضعیت توسط مسئوالن ضرورتی انکار ناپذیر است.

پس از پایان جنگ تحمیلی به دلیل مواجه شدن سیستم آموزشی کشور با 18 میلیون دانش آموز و کسری بودجه در این زمینه، دولت برای 
کاهش فشارها بر آموزش و پرورش، مشارکت بخش غیردولتی در امر تعلیم و تربیت و به منظور صرفه جویی مالی و کاهش تصدی گری 
دولت در این زمینه و ایجاد رقابت هدفمند در جهت ارتقای کیفیت آموزشی مدارس و توسعه، برنامه های بنیادی آموزش و پرورش از طریق 

تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی را در دستور کار خود قرار داد. 

عکس  روز 
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پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

رییس مرکز مدیریــت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشت، از گروه های پرخطر خواست واکسیناسیون 

آنفلوآنزای فصلی را جدی بگیرند. 

به گزارش خبر فوری به نقل از ایســنا، دکتر محمد 
مهدی گویا گفت: مطالعات وزارت بهداشــت نشان 
می دهد موارد شدید این بیماری نسبت به سال گذشته 
بیشتر بوده و باید به مسئله واکسیناسیون بیشتر توجه 
کرد.وی افزود: آنفلوآنزای فصلی در برخی استان ها 
به نســبت جمعیتشان گسترش بیشــتری داشته و 

الزم است مردم به نکات بهداشتی بیشتر توجه کنند.
وی این استان ها را به ترتیب چهارمحال و بختیاری، 
قزوین، اصفهان ، خراسان جنوبی ، ایام، یزد، زنجان، 
کرمان، کردستان، همدان و آذربایجان شرقی اعام 
کرد و گفت: در حــال حاضر نگرانــی در زمینه این 
بیماری وجود ندارد و در کل آنچه مشاهده می شود 

با سال گذشته از لحاظ گســتردگی بیماری تفاوتی 
ندارد. وی با اشاره به شایعه فوت یک فرد بر اثر استفاده 
از واکسن، بیان داشت: تمام شــایعات در این زمینه 
تکذیب می شــود. روایت چنین شایعاتی جان مردم 
را در معرض تهدید قرار می دهد و الزم است از انجام 

چنین کارهایی اکیدا خودداری شود.

هشدار وزارت بهداشت درباره آنفلوآنزا:
گروه های پرخطر واکسن بزنند

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: برای اســتقرار پایــه دوازدهم در 
اســتان اصفهان با توجه به محدودیت امکانات و 

منابع با مشکات جدی روبه رو خواهیم بود.
رحیم محمدی، معاون آموزش متوسطه آموزش 
و پرورش استان اصفهان با اشاره به وجود وضعیت 
خاص در اســتقرار پایه دوازدهــم اظهار کرد: در 
راستای اســتقرار نظام 6.۳.۳ از سال آینده، دور 
اول دانش آموزانی که وارد این نظام می شــوند 
با این ســاختار به طور کامل از این سیستم خارج 
می شوند و با توجه به این شرایط با وضعیت خاصی 

در استقرار پایه دوازدهم مواجه می شویم.
وی خاطرنشان کرد: استقرار پایه دوازدهم از چند 
جهت قابل اهمیت است. یکی اینکه با این برنامه 
نظام کامل استقرار پیدا می کند و در میدان عمل 
نقاط ضعف و قوت مشخص خواهد شد و دوم اینکه 
با توجه به تغییراتی که در محتوا و ساختار پایه های 

اول و دوم متوســطه ایجاد شــده با یک شرایط 
پیش بینی نشده ای روبه رو هستیم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان 
اصفهان توضیح داد: نظام آموزشــی کشــور در 
سال های گذشته دوره های فنی و حرفه ای و کار 
و دانش را در دو پایه اجرا می کرده است، اما سال 
آینده با استقرار پایه دوازدهم، در مقطع متوسطه 

سه پایه خواهیم داشت.

معاون آموزش و پرورش استان اصفهان:

استقرار پایه دوازدهم در اصفهان با مشکل روبه روست
فرمانده انتظامي اســتان اصفهان از شناســایي و 
دســتگیري اعضاي یک باند ۳ نفره سارقان منزل 
و کشــف ۲۴ میلیارد ریال اموال مســروقه توسط 
کارآگاهــان پلیس آگاهي خبر داد.ســردار مهدی 
معصوم بیگی اظهار داشت: در پی دریافت شکایاتی از 
شهروندان مبنی بر سرقت از منزل در منطقه جنوب 
شهر اصفهان، شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل 
این سرقت ها به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.وی 
افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از انجام یکســری 
کارهای تخصصی و اطاعاتی موفق شدند ۳ سارق 
حرفه ای را شناســایی و پــس از هماهنگی با مقام 

قضائی در مخفیگاه شان دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اضافه کرد: افراد 
دستگیر شده هنگامی که با مستندات پلیس روبه رو 
شــدند به ســرقت ۲۴ میلیارد ریال اموال از منازل 
شهروندان در جنوب شــهر اصفهان اعتراف کردند.

وی در پایان با اشاره به تحویل ســارقان به مراجع 
قضائی، به شــهروندان توصیه کرد از نگهداری وجه 
نقد، طا و اموال با ارزش در منزل خودداری کنند، 
هنگام خروج از منزل اگر به خودرویی که سرنشینان 
آن مشکوک هستند مواجه شدند شماره خودرو را 
یادداشت کنند، اوایل شــب به تردد افراد غریبه در 
آپارتمان ها حساس باشــند و موارد مشکوک را به 

11۰ اطاع دهند.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
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چشم های نگران میمون های 
مادر!

میمون های مادر برای نجات از سرما بچه های 
خود را بغل گرفته اند.

رییس پلیس راه استان اصفهان:
 واژگوني پیکان یک کشته و 
دو مجروح بر جاي گذاشت

رییس پلیس راه استان اصفهان از واژگون شدن 
یک خودروی سواري پیکان در محور اصفهان- 
شهرکرد و فوت یک نفر و مجروح شدن ۲ فرد 
دیگر خبر داد. حسین پورقیصری اظهار کرد: 
ماموران پلیس راه اصفهان-شهرکرد از واژگونی 
یک خودروی سواری پیکان در این محور مطلع 

و برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: در اثر این حادثه  یکی از سرنشینان 
خودرو فوت کــرد و راننده و دیگر سرنشــین 

خودرو نیز مجروح شدند.
رییس پلیس راه اســتان اصفهان بیان داشت: 
براســاس گفته کارشناســان، علت اصلی این 
حادثه عدم توانایی راننده در کنترل وســیله 
نقلیه به علت تخطی از سرعت مجاز و مطمئنه 
اعام شده است. وی در پایان از کلیه رانندگان، 
بخصوص رانندگانی کــه در عرصه حمل بار و 
مسافر خدمت رسانی می کنند، درخواست کرد 
هنگام رانندگی از عجلــه بپرهیزند و با توجه 
کامل به اطراف رانندگی کنند تا شــاهد وقوع 

حوادث تلخ جاده ای نباشیم.

به همت امدادگران صورت گرفت؛ 
 نجات خانواده گرفتار در برف 

و کوالک دنا کوه

رییس جمعیت هال احمر ســمیرم، از نجات 
یک خانواده سه نفری گرفتار در برف و کوالک 

در گردنه بیژن بخش دنا کوه سمیرم خبر داد.
سید نورالدین محمد موسوی گفت: این خانواده 
سه نفری عصر روز یکشــنبه قصد داشتند از 
شهرستان سی ســخت اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد از مســیر گردنه بیژن به روســتای 
رهیز دنا کوه بیایند که در برف و کوالک گرفتار 

شدند. 
وی افزود: هشت نفر از امدادگران پایگاه امداد و 
نجات کوهستان شهید ظاهری دنا کوه در قالب 
دو تیم امدادی با دو دستگاه ماشین کمک دار 
در یک عملیات پنج ســاعته از ســاعت 1۵ تا 
۲۰ توانســتند پدر مادر و فرزند خردسال این 

خانواده را از مرگ حتمی نجات دهند.

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان 
اصفهان خبرداد:

مدیران و مربیان مهدهای 
کودک اصفهان پای درس ماه

رییــس جمعیــت هال احمــر شهرســتان 
اصفهــان گفــت: طــرح »پــای درس ماه« 
ویژه مدیــران و مربیــان مهدهــای کودک 
شهرســتان اصفهان دارای کانون غنچه های 
 هال احمر، با همکاری بهزیســتی شهرستان 

برگزار شد.
شــهریار انصاری در توضیح اجرای طرح پای 
درس ماه اظهار داشت: حوزه جوانان جمعیت 
هال احمر شهرســتان اصفهان، به برگزاری 
این طرح ویژه مدیــران و مربیــان مهدهای 
کودک سراسر شهرستان اصفهان عضو کانون 

غنچه های هال احمر اقدام کرد.
وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف آموزش 
و آشنایی مربیان با تاریخچه، اصول، اهداف و 
آموزش های امدادی برگزار می شــود، تصریح 
کرد: طرح پای درس ماه ویژه مدیران و مربیان 
مهدکودک شهرستان اصفهان، به مدت چهار 
هفته در روزهای پنجشنبه از تاریخ ۳۰ آذر ماه 
تا ۲1 دی ماه توسط واحد آموزش این جمعیت 

درحال برگزاری است.

اخبار

ناجاآموزش و پرورش

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تاکید 
براینکه رویکرد اصلــی و راهنمای ما در تمــام اقدامات 
وزارتخانه و از جمله در معاونت پرورشی و فرهنگی، سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش است، گفت: مطابق این 
سند قرار است وزارت آموزش و پرورش از یک نهاد علمی و 

آموزشی صرف، به یک نهاد فرهنگی و تربیتی تبدیل شود و به »وزارت تربیت رسمی و عمومی« تغییر نام دهد 
و بر اساس این تغییر نام، نگاه به رویکردهای آن، چه در آموزش و پرورش و چه در جامعه تغییر یابد.

علیرضا کاظمی با بیان اینکه قسمت های مهمی از قانون احیای معاونت پرورشی مغفول مانده است، از تعیین 
کارگروهی برای اجرای کامل مفاد این قانون درحوزه منابع انسانی، ساختار و محتوا خبر داد.

وی در ادامه گفت: باید به تربیت اخاقی با استفاده از ظرفیت دانش آموزی و تاکید بر مهارت های ده گانه و عنصر 
نشاط در فعالیت های فرهنگی و هنری عنایت جدی صورت گیرد.

فراخوان شرکت در رویداد کارآفرینی هم نت سالمندی در 
اصفهان آغاز شد.حضور در شش کارگاه مقدماتی، انتخاب 
موضوع و تشکیل تیم براســاس آن و در صورت موفقیت، 
امکان اســتقرار در مرکز نوآوری دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان و بهره مندی از امکانات آن، از مهم ترین برنامه های 

این هم نت است.طرح توانا مجموعه ای از دوره های آموزشی کاربردی اســت که برای  ارتقای توانمندی های 
کارآفرینانه دانشجویان و آشنایی با فضای کسب و کار و ملزومات آن طراحی شده است. این بسته آموزشی شامل 
6 عنوان دوره آموزشی در قالب ۵۰ ساعت آموزش برای هر نفر مباحثی همچون ایجاد انگیزه برای کارآفرینی 
مدل کسب و کار، نوشتن طرح کسب و کار، روش های بازاریابی، اصول و فنون مذاکره، پایش محیط کسب و کار 
و چالش های آن در ایران و روش های تامین مالی ارائه می شود.دوره های آموزشی طرح توانا و رویداد کارآفرینی 
هم نت سالمندی با روش تفکر طراحی به همت بنیاد نخبگان استان از ۲8 تا ۳۰ بهمن در اصفهان  برگزار می شود.

فراخوان ثبت نام 
رویداد کارآفرینی 
هم نت سالمندی

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر 
آموزش و پرورش

نام وزارت آموزش و 
پرورش تغییر می کند

سمیه حفیظی

بیشتر برگه های استحکام بنا، بدون اقدامات پایدارسازی صادر می شود؛

مدارس قوطی کبریتی!
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پیشتازی اصفهان در استقبال از آزمون های  
حفظ و مفاهیم  قرآن کریم

پیشنهاد سردبیر:

در محضر مرحوم آیــت  ا... حاج آقا مجتبی 
تهرانی رحمه ا...علیه

 روایتی از پیغمبر اکرم)صلی ا... علیه  و آله  وســلم(  
منقول اســت که حضرت فرمودند: »ُحبِّی  َو ُحُب  
أَهلِ  بَیِتی  نَافِعٌ  فِی  َسبَعِة َمَواِطَن«، رابطه دوستی با 
اهل بیت من، در هفت موقعیت حساس که هول و 
هراس آن مواقف خیلی بزرگ بوده، سودبخش است؛ یعنی روح انسان 
در آن جایگاه  ها آرامش ندارد و در شــدت فشــار قرار می گیرد، خود 
ما نیز گاهی می گوییــم: هول کردم؛ »أَهَوالُُهــنَّ َعِظیَمٌة«، یعنی هول 
بزرگ می  کند.  بعد حضرت شــمارش می  فرماید: اول: »ِعنَد الَوَفاِة«، 
هنگام مرگ، هنگام مرگ انسان در فشار قرار می گیرد، در این موقعیت 
 آنچه برای او نافع است، رابطه دوستی با پیغمبر و اهل بیت اوست. دوم: 
»َو الَقبِر«، یعنی انسان در برزخ هم تحت فشار است. آنچه که از آن فشار 
می کاهد، حب پیغمبر)ص( و حب به اهل بیت پیغمبر است. سوم:»َو ِعنَد 
النُُّشوِر«، آنگاه که از برزخ عبور می  کند و به عالم قیامت وارد می شود. 
چهارم: »َو ِعنَد الِکَتاِب« آن  گاه که نامه عمل را به دستش می دهند هم 
تحت فشار قرار می گیرد. پنجم: »َو ِعنَد الِحَساِب«، یک وقت نامه عمل 
را دستش می دهند، یک وقت بررسی می کنند و اعمالی که در آن هست 
را به رخت می کشند. آنجاست که باز هم تحت فشار عظیم و بزرگی قرار 
می گیری. ششم: »َو ِعنَد الِمیَزاِن«، هنگام سنجش اعمال، آنجا هم زیر 
َراط«، هنگام عبور از  فشــار قرار می گیری و باالخره هفتم: »َو ِعنَد الصِّ

صراط هم همین طور است.
من تقریبا روایت را ترجمه کردم، اما یک تذکر بدهم.در این که حب آنها 
نجات بخش انسان در همه مواطن بعد از دنیاست، شکی نیست،اما عمده 
این است که بتوانی این دوستی را آن  گاه که زیر فشار قرار گرفتی، همراه 
داشته باشی. مهم این است که از این محبت جدا نشوی.  اگر این محبت 
باشد، این پیوند، پیوند قلبی باشد، نجات بخش است، اما خدا نکند که این 
محبت سطحی باشد و عمق نداشته باشد؛ لذا انسان باید کوشش کند تا 
این پیوند عمق پیدا کند. چه  کار کند که عمق پیدا کند؟ معصیت نکن..

در محضر
 بزرگان 

فتونکته

   قرآن کریم تنها نســخه شــفابخش بشــریت در جهان امروز، شــفایی 
ســودمند و دارویــی مبارک اســت که مــی توانــد تمامی بشــریت را 
از ورطــه نابودی به ســاحل نجات رهنمون ســازد. در جامعه اســامی، 
اشــاعه فرهنگ قرآنــی در رأس تمامی امور قــرار دارد؛ چــرا که جاری 
شــدن قرآن در ســطح جامعه نه تنها رســتگاری افراد، بلکه رستگاری 
 جامعه را بــه دنبال خواهــد داشــت از این رو و بــا توجه بــه تاکیدات 
مقام معظم رهبری بر این مسئله در سالیان گذشته سازمان های مختلفی در 
کشور از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین معاونت قرآن و عترت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در راستای گسترش فعالیت های قرآنی قدم 
برداشتند و برنامه های مختلفی را در این زمینه تحت پوشش قرار دادند ولی 
متاسفانه نبود سازمانی در کشور که نگاه نظارتی وتولی گری بر فعالیت های 
قرآنی داشته باشد، باعث شد تا موازی کاری هایی در عرصه این فعالیت ها 
صورت بگیرد که افزون بر هدر رفت سرمایه؛  سبب شد فعالیت های مختلف 

قرآنی، نتیجه ای که انتظار می رفت را نداشته باشند.
اهمیت اثر گذاری فعالیت های قرآنی و جلوگیری از موازی کاری در انجام 
این فعالیت ها که از دغدغه های مدیران ســازمان اوقــاف و امور خیریه و 
معاونت  قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی بود، باعث شد تا این 
دو دستگاه در راســتای ایجاد هماهنگی و تعامل برای اجرای برنامه های 
قرآنی با یکدیگر نشستی را برگزار کنند که در این نشست قرار شد با توجه 
به سیاست یاد شده، زمینه های فعالیت و برنامه های مشترک در دستور کار 
قرار بگیرد از این رو تصمیم گرفته شــد که با برگزاری آزمون واحد، زمینه 

فعالیت مشترک فراهم آید.
برگزاری آزمون مشترک در راســتای جلوگیری از موازی کاری و 

کاهش هزینه ها صورت می گیرد
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان اصفهان با 
اشــاره به تعامل نهادهای دولتی و مردمی در برگزاری آزمون های قرآنی 
در گفت و گو با زاینده رود می گوید : در کشور آزمون های قرآنی مختلفی 
برگزار می شود که در جلسات با مسئوالن نهادهای مختلف مقرر شد تا این 

آزمون ها در قالب یک آزمون واحد برگزار شود.
ابوالفضل یعقوبی ادامه می دهد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در سالیان 
گذشته پانزده دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در کشور برگزار کرد که 
با توجه به توافق صورت گرفته با سازمان اوقاف و امور خیریه تصمیم گرفته 
شد که شانزدهمین دوره این مســابقات برای جلوگیری از موازی کاری و 

کاهش هزینه ها به صورت مشترک برگزار شود.
وی درباره رشته های آزمون واحد قرآنی نیز  می گوید: تمرکز سازمان اوقاف 

در گفت وگو با مسئوالن قرآنی اداره 

کل فرهنگ وارشاد اسالمی و اداره کل 

در آزمون های گذشته، روی حفظ بود و ما نیز در کنار حفظ به مفاهیم قرآن، اوقاف اصفهان مطرح شد:
نهج الباغه و صحیفه سجادیه هم می پرداختیم که با همکاری دو نهاد مقرر 
شد آزمون واحد قرآنی در سه رشته اصلی »حفظ قرآن«، »مفاهیم قرآن« و 

»معارف اهل بیت)ع(« با ۲۱ زیرمجموعه برگزار شود.
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان با بیان اینکه 
استان  اصفهان در آزمون های قبلی توانســته بود در رتبه های برتر تعداد 
شرکت کننده در این مسابقات قرار بگیرد، می افزاید: در این دور ه نیز بنا بر 
آخرین آمار ی که وزارت ارشاد منتشر کرده است استان اصفهان توانست 
با هفت هزار و 564 شرکت کننده در صدر بیشترین شرکت کنندگان این 

آزمون قرار بگیرد.
برگزاری آزمون کمک زیادی به طرح ملی تربیت حافظان قرآنی 

می کند
 رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز در 
گفت وگو با زاینده رود درباره برگزاری آزمون سراســری حفظ و مفاهیم 
قرآن کریم  می گوید: با توجــه به اینکه یکی از مهم تریــن و همچنین از 
اولویت های اصلی ســازمان اوقاف و امور خیریه اجرای برنامه های قرآنی 
و پیروی از منویات مقام معظم رهبری در راســتای تربیت ده  میلیون نفر 
حافظ قرآن کریم اســت  از ایــن رو برگزاری آزمون هــای حفظ قرآن در 
دستور کار این ســازمان  قرار گرفت و از ســال 9۱ تا 95 پنج دوره آزمون 
سراسری برگزار شــد که در این ســال با توجه به تعامل صورت گرفته با 
معاونت قرآن و عترت  وزارت فرهنگ وارشاد اسامی قرار بر این شد که این 
آزمون به صورت مشترک برگزار شود  تا بتوان ضمن استفاده  از تجربیات 
 ایــن دو ارگان در برگزاری این آزمون ها از هزینــه های اضافی جلوگیری 

کرد.
یحیی قاســمی  می افزاید: با توجه به برگزاری آزمون به صورت مشترک، 
تمامی روند آزمون  از نام نویســی و طراحی آزمون تا برگزاری و تجلیل نیز 
به صورت هماهنگ بوده که ثبت نام برای این آزمون تا آخر دی ماه تمدید 
 شده و عاقه مندان می توانند برای شــرکت تا آخر دی ماه ثبت نام انجام 

دهند.
رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان 
اینکه برگزاری این آزمون ها توانســته کمک زیادی بــه طرح ملی تربیت 
حافظان قرآن بکند، می افزاید: اصفهان همچون دوره های گذشــته که با 
توجه به جمعیت توانسته بود رتبه اول تعداد شرکت کننده در آزمون های 
حفظ اوقاف را به دست آورد در این دوره نیز تاکنون توانسته پیشتاز تعداد 

شرکت کننده در این آزمون در کل کشور باشد. 

سمیه مصور

پیشتازی اصفهان در 
استقبال از آزمون های 

 حفظ و مفاهیم 
قرآن کریم

ابالغ وقت رسیدگی
10/422 نظر به اینکه خواهان مجتبی بیلباز آرانی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت 1- عباســعلی نگاهی 2- علیرضا حداد آرانی  به مجتمع شوراهای حل اختالف 
آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 
702/96  ثبت و برای تاریخ شنبه 97/01/18 ساعت 18/00 وقت رسیدگی تعیین گردیده 
از آنجاکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت 
مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 5/2/96/698 مســئول دفتر شعبه اول شــورای حل اختالف آران و 

بیدگل)150 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/423 نظر به اینکه خواهان سید علی مصباحی دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت مریم سادات میر آفتاب – جوادکریمشاهی به مجتمع شوراهای حل اختالف 
آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 
642/96 ثبت و برای تاریخ 96/11/24 ســاعت 18/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده از 
آنجاکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت 
مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 5/2/96/699 عباس اربابی مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف 

آران و بیدگل )149 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/424 نظر به اینکه خواهان سید علی مصباحی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت سمانه بیرامی آفتابش و سید مجید بنی هاشمی به مجتمع شوراهای حل اختالف 
آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 
640/96 ثبت و برای تاریخ 96/11/24 ســاعت 17/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده از 
آنجاکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت 
مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 5/2/96/700 عباس اربابی مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف 

آران و بیدگل. )152 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/425  آقای ابوالفضل طالبی اردستانی دارای شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست 
به کالسه  513/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن طالبی  اردستانی به شناسنامه 5068 در تاریخ 95/10/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر به نامهای 
1- ابوالفضل طالبی اردستانی به ش.ش 52 و 2- علی طالبی اردستانی به ش.ش 129 و 
چهار دختر به نام های 1- صدیقه طالبی اردســتانی به ش.ش 7186 و 2- راضیه طالبی 
اردستانی به ش.ش 6645 و 3- زهرا طالبی اردستانی به ش.ش 290 و 4- مرضیه طالبی 
اردستانی به ش.ش 141 و یک همسر دائمی به نام سکینه بخشایش اردستانی به ش.ش 
4605 فرزند علی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 405 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )181 کلمه، 2 کادر(

مزایده
10/426  اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد 
اجراییه در پرونده کالســه 223/96 مدنی که به موجب آن آقای حمید مومن زاده فرزند 
عباس محکوم است به پرداخت مبلغ 112/976/000 ریال تمامی بابت اصل خواسته به 
انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه در حق آقای سید محمد امین واقفی فرزند سید اسداله 
باتوجه به اینکه آقای رضا فدایی اردستانی فرزند عبدالحمید اقدام به معرفی پالک ثبتی 

به شماره 12598 نموده اســت لذا پالک مذکور را از طریق مزایده به فروش می رساند. 
فروش تمامی 6/86 حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی به شــماره فرعی 9377 فرعی از 
1 اصلی به شماره ملک 12598 شش دانگ پالک دارای مساحت 237/50 مترمربع که 
در آن ســاختمانی به مســاحت 142 متر مربع در یک طبقه به صورت دوبلکس و قدمت 
باالی 25 سال واقع در شهرک کاوه، کاوه 9 منزل مسکونی رضا فدائی اردستانی ارزیابی 
شده توسط کارشــناس رســمی به مبلغ 11297600 ریال. متقاضیان خرید می توانند تا 
پنج روز قبل از تاریخ مزایده مال معرفی شده را مشــاهده در روز مزایده در جلسه مزایده 
حضور یابند مال فوق به شخص واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده 
مزایده باید کل بها مورد مزایده را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نماید. تاریخ مزایده: 
 96/10/30 ساعت 9 صبح، مکان مزایده: واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری اردستان . 
م الف: 406 اجرای احکام مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف اردستان )236 

کلمه، 3 کادر(
مزایده

10/428  اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف اردســتان در نظر دارد در اجرای 
مفاد اجراییه در پرونده کالســه 347/96 و 346/96  مدنی که به موجب آن آقای حسین 
زارعی سهامیه فرزند احمد محکوم اســت به پرداخت مبلغ 235/554/560 ریال تمامی 
بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه در حق آقایان محسن و مقداد 
مســکین اردســتانی فرزند فیض اله و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال نیم عشر هزینه 
اجرا در حق صنــدوق دولت و باتوجه به اینکه فاطمه زارعی ســهامیه اقــدام به معرفی 
پالک ثبتی نموده اســت لذا پالک توقیفی را به شــرح ذیل از طریــق مزایده به فروش 
می رســاند. فروش تمامی 9/90 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک ثبتی به شماره 
فرعی 6989  اصلی 1 مفروزی و مجزی از 77 به شــماره ملــک 766 که پالک مذکور 
به صورت یک باب خانه که در آن ســاختمانی یک و نیم طبقه بنا شــده است مساحت 
 عرصه پالک 360/70 متر مربع و اعیان پالک 230 مترمربع می باشد به آدرس اردستان 
خ امام)ره( پایینتر از پمپ بنزین کوی بستان پ 42 ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی 
به مبلغ 238/054/500 ریال، متقاضیان خرید مــی توانند تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده 
مال معرفی شــده را مالحظه نمایند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یابند مال فوق 
به شــخصی واگذار می گردد که باالترین پیشــنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید کل 
بها مورد مزایده را فی المجلس به قسمت اجرا تســلیم نماید. تاریخ مزایده: 96/11/07 
 ســاعت 9 صبح، مکان مزایده: واحــد اجرای احکام حقوقی دادگســتری اردســتان . 
م الف: 400 اجرای احکام مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف اردستان )262 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/427  در خصوص پرونده کالسه 539/96 دعوی احمد عربشاهی با وکالت خانم فاطمه 
دهقانان زاده به طرفیت سعید شیخی به نشــانی مجهول المکان با موضوع مطالبه وجه 
وقت رسیدگی در تاریخ 96/11/19 ساعت 9 صبح در شــورای حل اختالف زواره تعیین 
شده است که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در زواره بلوار جانباز شــعبه اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. م الف: 408 شعبه اول شورای حل اختالف 

زواره )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اجرائیه

10/429 شــماره پرونده: 9004002142000011/1 شماره بایگانی پرونده: 9000011 
شــماره ابالغیه: 139605102142000164 بدینوســیله به فواد فاتحی بروجنی فرزند 
حسینعلی به شناســنامه 70 صادره بروجن به شماره ملی 4650295130 که طبق اعالم 
اداره محترم اجرای اسناد رســمی اصفهان به علت عدم شناســایی آدرس امکان ابالغ 
اجراییه میسر نگردیده است ابالغ می گردد که به موجب اسناد رهنی شماره 13250 مورخ 
1386/03/26 و متمم 13251 مورخ 1386/03/27 به علت عدم پرداخت بدهی بستانکار 
) بانک ملی شــعبه دهاقان( درخواســت صدور اجرائیه علیه شرکت تولیدی محصوالت 
غذایی گل ایران و آقای فضل اله شــفیعیان و خانم ثریا بحرینی بروجنی و شما به مبلغ 
4239973400 ریال بابت اصل و اجور عقب افتاده تا تاریخ 1390/05/15 که روزانه مبلغ 
1844813 ریال به بدهی فوق اضافه می گردد بانضمام سایر هزینه های قانونی و اجرایی 
را از دفترخانه تنظیم کننده اســناد رهنی فوق را نموده که پس از جری تشریفات قانونی 
 اجرائیه صادر و تحت کالسه ا جرایی به شماره بایگانی 9000011 در این واحد اجرا مطرح 

می باشــد لذا با اســتناد ماده 18- آئین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی مصوب سال 
1387/06/11 مراتب یک نوبت جهت ابالغ به شــما چاپ و منتشــر می گردد چنانچه 
 ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به
  پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد، عملیــات اجرائی جریــان خواهــد یافت.  
 م الــف:  96/294  اداره ثبت اســناد و امالک دهاقــان )واحد اجــرا( )227 کلمه، 

3 کادر( 
حذف بهاء ثمنیه اعیانی

10/430  شــماره: 96/2027031614-96/10/16  بر اساس تقاضای آقای امیر حسین 
بشیری فرزند مصطفی به وکالت از طرف مصطفی بشیری به موجب وکالتنامه 111960 
مورخ 1396/8/3 دفترخانه 60 اصفهان مبنی بر حذف عبارت »استثنا بها ثمنیه اعیانی« 
از تمامت ششدانگ پالک 10393/1444 مورد ثبت صفحه 296 دفتر 107 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان موضوع سند انتقال 53740 مورخ 1363/4/12 دفترخانه 82 اصفهان که 
طبق سوابق و بررسی های بعمل آمده مالک بهای ثمینه اعیانی پالک مذکور مشخص 
نگردید. در اجــرای تبصره یک مــاده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشــناس 
رسمی دادگستری بهاء مورد ثبت فوق را مبلغ )سه میلیون ونهصد هزار ریال( 3900000 
ریال تعیین نموده که متقاضی فوق الذکر مبلغ مزبور را طی فیش شــماره 01203 مورخ 
1396/10/16 به صندوق ســپرده ثبت تودیع نموده و اعالم داشته از مالک بهاء اعیانی 
مذکور و حیات یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان واقع در خیابان جی خیابان تاالر میــدان هفت تیر مراجعه نماید و در صورتی که 
مدعی تضییع حق باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یکماه به مراجع صالحه قضایی 
مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تســلیم نماید. در صــورت عدم ارائه گواهی 
 طرح دعوی عبارت »به اســتثنا بها ثمینه اعیانی« از ســند فوق الذکرحذف خواهد شد. 
م الف: 32625  شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان )239 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

10/431 کالســه پرونده 96/631 شــماره دادنامه: 1380-96/9/20  مرجع رسیدگی: 
شعبه ســوم شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: مهران تمنایی فرزند محمد 
مهدی به نشانی خمینی شهر  بلوار امیرکبیر ک 167 بن بست یاس 5 پالک اول با وکالت 
مریم محمدی به نشــانی خمینی شهر منظریه بلوار دانشــجو ابتدای خ شهید دستغیب، 
خواندگان: 1- شاهین اصفهانی فرزند رســول 2- جالل یادگاری فرزند عباسعلی هر دو 
به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
 اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
 رای قاضی شــورا:در خصوص دعوی مهران تمنائی فرزند محمد مهدی با وکالت خانم
 مریم محمدی  به طرفیت آقایان 1- شــاهین اصفهانی فرزند رسول 2- جالل یادگاری 
فرزند عباســعلی به خواســته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
 شــماره 1572/768274/31 مــورخ  96/2/30 عهده بانک ملت  به انضمام خســارت
 دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  نظر به مفاد دادخواست، مالحظه رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت آن  و با توجه به عدم حضور خواندگان علی رغم ابالغ از طریق نشر 
 آ گهی و عدم ارائه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا و احراز
 اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، 
مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و 
مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صــدور چک و مــواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی 
 دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم   به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیســت میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 2/580/000 ریال بابت خســارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق 
 تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین 
برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا 
مدت واخواهی قابــل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد.   
م الف:6368 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر 

)404 کلمه، 4 کادر(

فقدان سند مالکیت
10/432 وراث مرحوم حسن آقا کبیری پور فرزند حاجی بابا  به استناد یک برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده مدعی است که سند مالکیت سه و سه 
چهارم دانگ مشاع از ششدانگ پالک  شماره 1117 فرعی از 120 اصلی واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 434 دفتر 292 امالک ذیل شماره 66131 به 
نام ایشان ثبت و  سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال اجرایی 206835 مورخ 
1390/06/21 دفترخانه 73 خمینی شهر مقدار یک دانگ مشاع آن به خانم زهرا قدسی 
فرزند حسین انتقال شــده و به موجب نامه 910151 مورخ 1392/05/05 اجرای احکام 
شعبه 3 دادگاه حقوقی خمینی شهر بازداشت می باشد )توضیحا سهم االرث رسول کبیری 
پور بازداشت می باشد( و اظهار گردیده که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود شده 
است و  معامله دیگری نیز انجام نگردیده است  چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 6361 اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر )269 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794801681 ابالغنامــه: شــماره   10 /414
9609986794800606 شماره بایگانی شعبه:960606 ابالغ شونده حقیقی: ندا بهشتی 
فعال به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/12/13 یکشنبه ساعت: 16/30 ،محل 
حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی حسین زاغیان  به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این 
ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
م الف:32286 شعبه 18 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره یک( 

) 153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350211458 ابالغنامــه:  شــماره   10 /439
9609980350200867 شماره بایگانی شعبه: 961032  خواهان رضا کاظمی با وکالت 
مریم کریم پور دادخواســتی به طرفیت  خوانده منصور سلیمیان فرزند محمد به خواسته 
تایید فسخ قرارداد- اســترداد ثمن معامله تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
 نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در
 اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 304  ارجاع و به کالسه 961032  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
96/12/14 و ساعت 10/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
 گردد. م الف:32236 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 174 کلمه، 

2 کادر(
اصالحیه آگهی مزایده

پرونــده:  شــماره   139604902004004351 نامــه:  شــماره   10 /305
139504002004000826/1 شماره بایگانی شــعبه: 9502779/2  پیرو آگهی مزایده 
 139603902004000253 شــماره م الــف 32063  منتشــره  در 96/10/14 اعالم 
 می دارد با توجه به اینکه در سطر سیزدهم عبارت 1865 متر اشتباه بوده و 1/65 متر صحیح 
می باشد و کلمه 1/01 از قلم افتاده که بدینوســیله اضافه می گردد. م الف: 32063 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
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دین و اندیشه
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واکنش کفاشیان به تهدید »جیووا«
رییس سابق فدراسیون فوتبال در مورد بحث 
فســخ قرارداد »جیــووا« و اینکه مســئوالن 
این شــرکت شــکایت 
کرده انــد، عنــوان 
کرد:فدراســیون  
با جیــووا قرارداد 
بســت و بعد از آن 
فسخ قرارداد صورت 

همان  گرفت، 
موقع با حضور بردبار این مســئله حل 

شده است و به نظر من مشکلی وجود ندارد 
و نباید کســی در این مورد مدعی شــود.علی 
کفاشیان در پاسخ به این سوال که در بخشنامه 
وزارت صنعت مثل اینکه ممنوعیت ورود البسه 
خارجی وجود دارد، تصریح کرد: این مســئله 
برای امروز و دیروز نیست و سال هاست که این 

مشکل وجود دارد.

ســـم  قــا
حدادی فر در حالی 

پس از نزدیک به ۱۵۰ روز 
دوری از مستطیل سبز در نخستین هفته 

از دور برگشــت لیگ هفدهم بازگشــت به میادین را در ورزشگاه 
نقش جهان جشــن گرفت که چند ماه پیــش از آن، در پی پارگی 
 دوباره رباط صلیبی اش، بسیاری حتی پایان فوتبال او را پیش بینی 

کرده بودند.
در روز بازگشت قاسم حدادی فر به مستطیل سبز، در ورزشگاه نقش 
جهان پرنده هم پر نمی زد! این استادیوم که به خاطر وسعت چندین  
برابری اش هنگام میزبانی از دیدارهای ذوب آهن حتی سوت و کورتر 
از ورزشــگاه به طور معمول خلوت فوالدشــهر به نظر می رسد، در 
شرایطی در چارچوب دیدار خانگی با سیاه جامگان به محل برگزاری 
جشن بازگشت یکی از ستاره های دهه اخیر فوتبال ایران بدل شد که 

در یک روز تعطیل تنها از ۱۰۰ تماشاگر میزبانی می کرد.

در دومین میزبانی ذوب آهن 
در نیم فصل دوم هم شرایط 
خیلی بهتر از بازی نخست 
نبود و مســابقه با پیکان با 
حضور تنها ۲۰۰ تماشــاگر 
در ورزشگاه نقش جهان برگزار 
شــد. پس از بازگشــت کاپیتان 
مصدوم ذوب آهن بــه میادین تنها 
دیدار بیــرون از خانه تیــم اصفهانی در 
ورزشگاه اختصاصی گسترش فوالد برگزار شد، 
اما استادیوم کوچک بنیان دیزل تبریز هم در سوت و کور 
بودن دست کمی از ورزشگاه نقش جهان هنگام میزبانی از ذوب آهن 

نداشت.
این شرایط غم انگیز، حدادی فر را بر آن داشت تا در پایان این دیدار 
منجر به برد، در میکسدزون ورزشگاه نقش جهان از هواداران اصفهانی 
دعوت کند تا دست کم برای دیدار هفته بعد برابر سپاهان به ورزشگاه 

بیایند و رویارویی دو تیم همشهری را از نزدیک به تماشا بنشینند.
کاپیتان ذوب آهن که به خاطر بازی در ورزشگاه های تقریبا خالی از 
تماشاگر، بازگشت نسبتا غریبانه ای به میادین داشته، امیدوار است 
تا به بهانه شهرآورد اصفهان هم که شده ورزشگاه نقش جهان مملو 
از تماشاگر شود. اگرچه بعید اســت که آرزوی قاسم درباره تکمیل 
تمامی صندلی های در دسترس ورزشگاه نقش جهان رنگ واقعیت 
به خود بگیرد، اما ستاره ذوب آهن می تواند خوش بین باشد که دیدار 

با سپاهان در فضایی پرشور برگزار شود.
هرچه نباشد برای تماشای آخرین دیدار خانگی سپاهان در لیگ برتر 
نزدیک به ۸۰۰۰ نفر به ورزشگاه آمدند. حضور این تعداد تماشاگر 
هرچند برای یک تیم پرطرفدار خیلی چشــمگیر نیست، اما به دو 
دلیل فراتر از انتظار بود. نخست آنکه، از دید هواداران اصفهانی بازی 
با پدیده یک مسابقه به نسبت معمولی به حساب می آمد و دوم اینکه 

زمانی برگزار می شد که تیم اصفهانی از دوران اوج به دور بود.
تنها عاملی که باعث می شــد تا دیــدار با پدیده در دیــد هواداران 
ســپاهان کمی ویژه جلوه کند یــادآوری این موضوع بــه آنها بود 
که ســنگین ترین شکســت تیم اصفهانی در تاریخ مسابقات لیگ 
برتر در بازی رفت برابر این حریف مشــهدی رقم خورد. به عبارت 
دیگر، موعد دیدار با پدیده به مثابه روز انتقام بزرگ ســپاهان بود؛ 
البته به غیر از آن، شــرایط نزدیک دو تیم در جدول هم رویارویی 
آنها را بدل به دوئلی شــش امتیازی کرده بود. در آن روز، هواداران 
ســپاهان از حضور در ورزشــگاه نقش جهان ضرر نکردنــد زیرا از 
 چهار گل طالیی پوشــان به حریف و پیروزی قاطع تیم محبوبشان

 لذت بردند.
پس انتظار چندان بیجایی نیست اگر از هواداران سپاهان این توقع 
وجود داشته باشد تا در روزی که این تیم رسما میزبان همشهری اش 
به حساب می آید با حضور پرشــمار در ورزشگاه نقش جهان جوی 
پرشور را بر شــصت و دومین شــهرآورد نصف جهان حاکم کنند و 
ضمن حمایت از تیم خودی آرزوی کاپیتان تیم رقیب را به واقعیت 

نزدیک کنند.

هواداران سپاهان رقم می زنند؛

بازگشت باشکوه کاپیتان ذوب آهن

بازگشت باشکوه کاپیتان ذوب آهن

پیشنهاد سردبیر:

حدود یک ماه پیش لیستی از سوی برخی رسانه ها 
منتشر شد که ادعا می کرد شامل اسامی ۳۵ نفری 
اســت که کارلوس کی روش ۲۳ مسافر نهایی جام 

جهانی ۲۰۱۸ روسیه را از آن انتخاب خواهد کرد.
از همان ابتدا مشــخص بود که لیست منتشرشده 
نمی تواند کامال درست باشــد، زیرا با برخی فعل و 
انفعاالت رخ داده در آخرین اردوی تیم ملی مغایرت 

داشت. از رفت و آمدهای روزهای اخیر ملی پوشان 
به ساختمان PEC مشــخص شد که طبق حدس 
اولیه، آن فهرســت کذایی اگرچه با واقعیت فاصله 
زیادی نداشت، اما صددرصد هم درست نبود. برای 
مثال، در آن لیست نام ساســان انصاری به چشم 
می خورد، اما اثری از اســم مرتضی تبریزی دیده 
نمی شــد. با این وجود، در عمل این کاپیتان سوم 

ذوب آهن بود که برخالف مهاجم سپاهان در اولین 
مرحله از برنامه ریکاوری تیم ملی شرکت کرد.

عجیب آنکه انصاری در مقطعی که برای ســپاهان 
گل نمی زد و هیچ کس انتظارش را نداشت به تیم 
ملی دعوت شــد، اما حاال که مدتی است روی دور 
گل زدن برای سپاهان افتاده است دیگر مورد توجه 

کی روش نیست. 
این مهاجم ۲۶ ســاله درخشــش برای سپاهان را 
خیلی دیر و تــازه از هفته های پایانــی دور رفت 

آغاز کرد. 

انصاری تنهــا ملی پوش بالقوه ســپاهان نبود که 
احتماال از برنامه های کی روش در راه آماده سازی 
تیم ملی برای شرکت در جام جهانی کنار گذاشته 
شده اســت. عالوه بر او، عزت پورقاز هم برخالف 
بسیاری از اردوهای قبلی دیگر جایی در لیست تیم 
ملی ندارد .اگر آغاز دیرهنگام درخشش با پیراهن 
سپاهان کار دســت ساســان داد و منجر به کنار 
گذاشته شدن این مهاجم از برنامه های مرد پرتغالی 
شــد، درباره پورقاز باید گفت که یک مصدومیت 

بدموقع او را از تیم ملی دور کرد.   

شروع دیرهنگام و مصدومیت بدموقع؛

دو سپاهانی از قطار مسکو جا ماندند

واکنش روز

مصائب كریم؛ 
محبوبیت عجیب وغریب 

مهاجم بلژیکی
استقبال پرشور هواداران المپیاکوس از مهاجم 
سابقشان به حدی بود 
که اتومبیل میرالس 
نســت  ا نمی تو
در خیابان هــای 
شهر حرکت کند. 
محبوبیــت مهاجــم 
جدید، عوض شدن سرمربی 
المپیاکوس که معلوم نیست چقدر به مهاجم 
ایرانی اش اعتماد داشته باشد و سبک درگیرانه 
بازی المپیاکوس که بیشتر از کریم انصاری فرد، 
به یک مهاجم فیزیکی مثل میرالس نیاز دارد، 
ابهاماتی اســت که می تواند کریم انصاری فرد 
 را دوبــاره روی نیمکــت باشــگاه یونانــی 

بفرستد.

مصیبت روز

عکس های 145 میلیون 
پوندی

»کوتینیو« به بارسلونا رســید و در نخستین 
اعالم رسمی حضورش 
سویشــرت  یــک 
مخصوص باشگاه 
بارســلونا را بــه 
تن کــرد و مقابل 
دوربیــن خبرنگاران 
و عکاســان لبخند زد.قرار 
است به شکل رسمی تری به هواداران معرفی 
شــود.کوتینیو فرآیند انتقــال ۱4۵ میلیون 
پوندی خود به بارســلونا را تکمیــل کرد. این 
بازیکن برزیلــی در کنفرانــس خبری حاضر 
شد و به زبان انگلیسی گفت: »سالم هواداران 
بارسلونا، من اینجا هستم. این رویایی بود که 
به حقیقت تبدیل شــد و امیدوارم فردا شما را 

ببینم.«
کوتینیو بــا لباس بارســلونا در نوکمپ مقابل 
هواداران بارسلونا ظاهر شد.او با قراردادی ۱4۵ 
میلیون پوندی راهی بارسلونا شده است، قیمت 
او ۲۰ برابر مارادونا تعیین شده.این خرید ۱4۵ 
میلیون پوندی  اینگونه مقابل عکاسان ژست 
گرفت تا فعال گران تریــن عکس های کنونی 
نقل و انتقاالت دنیای فوتبال مربوط به او باشد.

سوژه روز

  قاب روز

همه برای تیم ملی!
کارلوس کی روش در پست فیسبوکی خود گفته است: آغاز برنامه ویژه آماده سازی برای 

بازیکنان داخلی تیم ملی فوتبال؛ کار خوب برای روسیه ۲۰۱۸، همه برای تیم ملی!

مربی دروازه بان های تیم فوتبال اســتقالل درباره شکسته شدن 
رکورد کلین شیت بیرانوند توسط حســینی گفت: حسینی یکی 
از بهترین و با استعدادترین دروازه بان های فوتبال ایران است .وی 
ادامه داد: از این موضوع خوشحال هستم و هدف و ماموریت همه 
ما ابتدا موفقیت استقالل است و اگر حسینی به این روند خود ادامه 

دهد، دروازه بان ثابت تیم ملی در جام جهانی روسیه می شود.

حسینی، دروازه بان ثابت تیم ملی می شود

22
شفر قصد دارد یک مهاجم خارجی جذب کند و البته می خواهد 
یک جای خالی در لیست تیمش قرار بدهد تا در صورت مصدومیت 
یک بازیکن بتواند یک بازیکن خوب خارجی جذب کند. از این رو 
شفر رسما به باشگاه اعالم کرد که تمایلی به ادامه حضور جباری و 
شهباززاده ندارد؛ بنابراین این ۲ بازیکن باید تا پایان نقل و انتقاالت 

زمستانی دنبال تیم جدید باشند.

 تسینم: درست اســت که انتخابات کمیته ملی المپیک از اهمیت باالیی برخوردار است، اما آنقدر که 
باالتر از معیشت مردم در اولویت نمایندگان مجلس قرار بگیرد، نیست.ورزش کشور روزهای حساسی 
را پشت سر می گذارد، حساس از آن جهت که قرار اســت روز ۲۵ دی ماه انتخابات دومین نهاد بزرگ 
ورزش کشور یعنی کمیته ملی المپیک برگزار شود.در این انتخابات نیز همچون انتخابات سایر نهادهای 
ورزشی، شائبه ورود و دخالت افراد غیر ورزشی شنیده شده و مطرح است؛ دخالتی که چندان به مذاق 
جامعه ورزش خوش نمی آید و با آن موافق نیستند.آخرین نمونه چنین شائبه هایی مربوط به رایزنی 
یکی از نمایندگان مجلس برای یکی از نامزدهای دبیرکلی کمیته ملی المپیک است. این نماینده قصد 
داشت به منظور همکاری با این کاندیدا، نشستی را با اعضای مجمع انتخاباتی کمیته المپیک داشته 
باشد و با آنها رایزنی کند که البته این نشست پس از افشای خبر برگزاری آن، لغو شد.این نخستین بار 
نیست که پای نمایندگان مجلس به مسائل تخصصی ورزش باز می شود. پیش از این بارها و بارها شاهد 
ورود و دخالت نمایندگان مجلس در مسائل ورزشی بوده ایم که از جمله آنها می توان به انتخاب اعضای 
هیئت مدیره دو باشگاه پرسپولیس و اســتقالل و همچنین انتخابات برخی فدراسیون ها اشاره کرد.

موضوع مهمی که در این خصوص باید حتما به آن اشــاره کرد، اولویت بندی مسائل مختلف از سوی 
نمایندگان مجلس است. بدون شک در شرایطی که دغدغه اصلی جامعه امروز، مسئله معیشت مردم 
است، انتخابات نهادی همچون کمیته المپیک نباید در اولویت باالتری قرار بگیرد، چرا که انتظارات 
جامعه از نمایندگان مجلس چیز دیگری اســت.همان طور که پیش تر نیز عنوان شد، ورود و دخالت 
نمایندگان مجلس مسبوق به سابقه است و تاریخ نیز نشــان داده که ورود افراد غیر ورزشی به چنین 
مسائلی، چیزی جز ضرر برای ورزش کشور نداشته است. بنابراین بهتر است برخی نمایندگان که قدم 

در این راه می گذارند، بیش از فکر کردن به منافع شخصی، منافع کشور را در اولویت خود قرار دهند.

2 ستاره استقالل در لیست فروش
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دغدغه اصلی نمایندگان مجلس؛ 

انتخابات کمیته ملی المپیک یا معیشت مردم؟

خاطره ملک مطیعی؛ 
روزی که کسی نگاهم نمی کرد

به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت جهان 
پهلوان غالمرضا تختی و روز جوانمردی از »ناصر 
ملک مطیعی« معلم ورزش پیشــین و اسطوره 
جوانمردی ســینمای ایران کــه در یکصد فیلم 
همواره تبلیــغ جوانمردی کرده، تجلیل شــد. 
»محمد نصیری« قهرمان وزنه برداری المپیک و 
رفیق و همدم مرحوم تختی که پنجاه سال پیش 
در المپیک مکزیکوسیتی طال گرفته و بسیاری از 
بزرگان هنر و ورزش در این مراسم که در اصفهان 
برگزار شد، حضور داشــتند. ناصر ملک مطیعی 
در این برنامه گفت: »گود زورخانه، مهد رفاقت، 
دوستی، غیرت و تعصب است. من از گود زورخانه 
و زمین فوتبال به اینجا رسیده ام که اکنون جرات 
می کنم چند کلمه ای در این مکان صحبت کنم. 
ما از نسل پوریای ولی هستیم، ما جهان پهلوان 
تختی را داشتیم و به او افتخار می کنیم. روزی که 
آقاتختی فوت شــد، برای مراسم رفتم، آن موقع 
اگر جایی می رفتم مردم اطرافم جمع می شدند 
اما آن روز همه آمده بودند و کســی به من نگاه 

نکرد؛ آن موقع فهمیدم محبوبیت یعنی چی!«

 روزهای پایانی بی باک 
در تیم ملی تکواندو

بهمن ماه ســال گذشــته بود کــه کمیته فنی 
فدراسیون تکواندو »مهدی بی باک« را به عنوان 
ســرمربی تیم ملی انتخاب کــرد و از همان روز 
حواشــی زیادی پیرامون ایــن تصمیم به وجود 
آمد. با گذشت کمتر از یک سال از سرمربیگری 
بی باک در تیم ملی تکواندو، شــرایط به گونه ای 
رقم خورده که بســیاری از پیشکسوتان شرایط 
فنی تیم ملی را مســاعد ندانسته و حتی رییس 
فدراســیون هم به احتمال تغییر در رأس کادر 
فنی تیم ملی بزرگســاالن اشــاره کرده است.
تکواندوی ایران روزهای حساسی را در سال آینده 
دارد. رقابت های قهرمانی آسیا چهارم خرداد در 
ویتنام و بازی های آسیایی مرداد ماه در جاکارتا 
برگزار می شود و همچنین پنج مرحله رقابت های 
گرندپری ســال ۲۰۱۸ نیز در همان برهه زمانی 
برگزار خواهد شــد. به همین منظور قرار است 
مسئوالن فدراسیون تکواندو برای حضور پر قدرت 
در این مسابقات در خصوص کادر فنی تیم ملی 

تصمیم گیری کنند.
شنیده ها حاکی از این اســت که »بیژن مقانلو« 
نزدیک ترین گزینه بــه صندلی هدایت تیم ملی 
است و به نظر می رســد بحث حضور این مربی 
در رأس تیم ملی آخرین مراحل خود را ســپری 

می کند.

در حاشیه

 میالن، فرصت عقد قرارداد
 با »والکات« را از دست داد

رسانه های ایتالیایی مدعی شده اند که باشگاه 
میالن با وجود داشتن 
پیشــنهادی برای 
خرید تئو والکات 
از آرســنال، قصد 
خرید ایــن بازیکن 
انگلیســی را نــدارد 
و اصــال بــه تقویــت خط 
حمله   اش فکــر نمی کند.طبق اعالم ســایت 
»کالچومرکاتــو«ی ایتالیــا، مدیربرنامه های 
والکات این بازیکن انگلیســی را به میالنی ها 
پیشنهاد کرده، اما آنها در پاسخ او گفته اند که 
نیاز به جذب بازیکــن هجومی ندارند و این در 
حالی است که بازیکن آرسنال شخصا به کسب 
تجربه در ســری A تمایل دارد.کالچو مرکاتو 
نوشته است که مارکو فاســونه، مدیر ورزشی 
باشگاه، نام هیچ بازیکن هجومی را در فهرست 

خریدهای زمستانی شان قرار نداده است.

خبر روز

پیشخوان

کمیته تعیین وضعیت، رای خود را در مورد دعوی مطالبه 
وجه عبدا... کرمی قلعه طوقی اعــالم کرد.کمیته تعیین 
وضعیت بازیکن فدراسیون فوتبال، پس از بررسی مدارک 
و مســتندات دعوی مطالبه وجه عبدا... کرمی به طرفیت 
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان، به شرح زیر 

رای داد:باشگاه ورزشی فوالد مبارکه سپاهان محکوم به پرداخت مبلغ ۵/۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد 
فصل های ۹4-۹۳ و ۹۵-۹4  و ۱۱7/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه رسیدگی در حق عبدا...کرمی قلعه طوقی 
است. رای صادره در مهلت 7 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد . ضمنا در صورتی که در مهلت 
۳۰ روز پس از ابالغ رای باشــگاه محکوم، مبادرت به پرداخت وجه فوق و کسب رضایت خوانده نکرده باشد ، 

پرونده به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال می شود.

سپاهان محکوم به 
پرداخت حدود ۶۰۰ 
میلیون تومان شد

 در بازی پرسپولیس و نفت تهران، شــجاع خلیل زاده
 ۳ اخطاره شــد و بازی روز جمعه با ســیاه جامگان را 
از دســت داد. به این ترتیــب برانکو بایــد فکری برای 
جایگزینــی مدافع خوب تیمــش بکنــد. برانکو البته 
گزینه هایی هــم دارد. او می توانــد از محمد انصاری و 

حسین ماهینی به جای شجاع در قلب دفاع و برای بازی در کنار سید جالل حسینی استفاده کند، اما به 
احتمال زیاد گزینه اصلی او برای بازی در کنار سید جالل، انصاری است. انصاری در حدود یک فصل زوج 
موفق حســینی در دفاع میانی بود و تجریه زیادی در این پست دارد. این یعنی باز هم باید شاهد نیمکت 
نشینی شایان مصلح باشــیم. بازیکنی که به عنوان یک پدیده در دفاع چپ به پرسپولیس آمد، اما فعال 

نتوانسته در پرسپولیس انتظارها را برآورده کند.

 شایان مصلح
  باز هم روی
 نیمکت

می خواهم برگردم

به دنبال قاتل بروسلی
ناكامی صبــا قم، راه 

آهن تهران ادامه دارد

 شــاهکاری دیگر از 
جعل آفرینان استقالل

 بازگشت یک آبی بعد 
از سه استقالل

می خواهم به تیم ملی   
بازگردم

مینه سوتا - 
كلیولند

ساعت 
04:40

سایت 
آنتن

اتلتیکو فوتبال
مادرید -

 لیدا
ساعت
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شبکه 
ورزش

فوتبال
نیس -
 موناكو

ساعت
23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

سه شنبه
19 دی

بسکتبال
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بچه تر که بودیم، حالمان، حال بهتری بود انگار! حال شــهر هم شاید 
بهتر بود؛ بهتر از این روزهایی که تمام پاییز را در انتظار باران نشستیم 
و خبری نشــد و زمستانی که قرار بود برفی باشــد و سهممان همین 
چندقطره های چندثانیه ای است که مثل دیروز می بارد و بعد دیگر 

نمی بارد! 
بچه تر که بودیــم، زاینده رود پرآب بود؛ آن قــدر که صدای برخورد 
آب با سنگ های پایین پل، گوشــمان را نوازش می داد و خروش آب 
رودخانه، حالمان را جا می آورد. اصفهان، »ونیز« ایران بود آن روزها 

که »آب« داشت. 
بچه تر که بودیــم، قهرمان زندگی ما بچه ها، بابــای »علی کوچولو« 
بود که رفته بود جبهه. »دیشب خواب بابامو دیدم دوباره« زیباترین 
ترانه ای بود که می شنیدیم. آن روزها هم غم نان داشتیم، اما حالمان 

حال بهتری بود. 
بچه که بودیم، روزهایی بود که شــهر پرمی شــد از بوی عشق، بوی 
باروت... حجله ها که بر سر کوچه ها آذین بسته می شد، می فهمیدیم 
»باز شهیدی آورده اند...« می گفتند اصفهان پرچمدار شهادت و ایثار 
است؛ ســرآمد ســربلندی و دفاع از کیان نظام و انقالب. می گفتند 
بیشترین شهید را همین استان تقدیم انقالب کرده است. می گفتند 

بیشترین فرمانده شهید را اصفهانی ها داشته اند. 
و یادش بخیر، مقدمه همه انشاهایمان همین بود: » به نام ا... پاسدار 
حرمت خون شهیدان که با خون خود درخت اسالم را آبیاری کردند.« 
اصفهان همیشه سربلند بوده است؛ در همه امتحان ها و آزمون های 
ایثار و دفاع از مام پــاک وطن. این را تاریخ می گویــد، این را کوچه 
 پس کوچه های این شــهر می گویند که به نام شــهدا پالک گذاری

 شــده اند. این را پالک هایی می گوید که برگشت و پالک هایی که 
زیرخاک ماند و برنگشت... 

 این را چشــمان منتظر مادر »آقامصطفی«)ردانی پــور( می گوید 
که پس از سی و چندســال هنوز منتظر است پســرش برگردد. این 
را از بی قراری هــای »حاج احمد« فهمیدیم که پس از »حســین« و 
»مصطفی« دیگر طاقت ماندن نداشــت و ماند تا در یک روز ســرد 
زمســتانی همراه با تعدادی از یارانش، جایی دورتر از این شهر و در 
آسمان به یاران شــهیدش بپیوندد. این را شهید بی سر سربلند نجف 
آبادی می گوید که دلش می خواســت مثل »حــاج احمد« عاقبت 
به خیر شــود و شــد. این را مدافعــان حرمی می گویند کــه نه فقط 
مایه افتخار سپاه این اســتان و لشــکر14، که باعث سربلندی تمام 

این شهر و اســتان و تاج سر ما شــدند. این را »سجاد 
شاه سنایی« می گوید که چندشب پیش در مسیر دفاع 
از انقالب، مظلومانه به شهادت رســید تا ثابت کند این 
راه ادامه دارد و ضدانقالب و منافق و تکفیری و اسراییلی 
 و آمریکایــی غلط می کند نــگاه چپ به این ســرزمین 

بیندازد.
 موج سواران و موج سازان آشوب های اخیر حتما نمی دانند 

اصفهان با همه جای ایران فرق دارد. 
اینجا شهر حســین خرازی 

است؛ شــهری که مست 
از بوی نــاب خاطرات 
دســت نخورده »حاج 
احمد کاظمی« اســت 

و شــاهد اشــک ها و بی 
قراری هایش در لحظات 
دلتنگی برای »حســین« 
که تمامی نداشت. اینجا 

استانی است که »حججی« 
ها و »شاه ســنایی«ها را با 

افتخار تقدیم اســالم و انقالب 
کرده و کســی نمی تواند خیال های 

خام برایش درسر بپروراند. اینجا شهری است 
در را که درب هر خانه اش را بزنی، پدر یا مادر شــهیدی 

به رویت باز می کند و ما هستیم که پاسدار خون شهدا باشیم و مواظب 
دل پدر و مادرهایی که خیلی هایشان هنوز چشم به راه اند... 

امروز سالگرد شهادت »حاج احمد« است؛  کسی که »محسن رضایی« 
در وصف اش می گوید: »ما در حقیقت چهار لشــکر داشتیم که اینها 
وقتی هرجا وارد می شــدند، هیچ خطی در مقابلشان قدرت مقاومت 
نداشت، حاج همت و لشکر ۲۷ محمد رسول ا...)ص(، حسین خرازی 
و لشکر 14 امام حســین)ع(، مهدی باکری و لشکر ۳1 عاشورا، احمد 
کاظمی و لشــکر ۸ نجف که در هر کجا وارد می شدند بدون استثنا با 
موفقیت همراه بود... مرد پر قدرتی بود، با اراده بود، فرد طراحی بود، 
تاکتیک را خوب می فهمید.« صیاد شیرازی او را فرماندهی بی نظیر و 
الگو می دانست و سردار سلیمانی درباره اش گفته: »در بین فرماندهان 
جنگ، سه نفر بودند که اگر در جلسه ای حضور نداشتند حتما در آن 
نقص بود: حسن باقری، حســین خرازی و احمد کاظمی. اگر همه ما 

می نشســتیم درباره جنگ حرف می زدیم و تصمیم گیری می کردیم، 
ســکوت هر یک از این ســه نفر حتما امکان تصمیم گیری را مشکل 
می کرد. اگر مخالفت می کردند با عملیاتی، حتما یک مســئله و دلیل 

داشت.« 
بزرگ شده ایم. آســمان اصفهان مدت هاســت در حسرت یک دل 
ســیر برف و باران مانده است. زاینده رود خشک شــده. مردم هنوز 
غم نان دارند و حاال غم هایشــان بیشتر هم شده اســت؛ اما اصفهان 
هنوز دوست داشــتنی است، هنوز بوی عشــق می دهد و بوی باروت 
هایی که یک روز از جنوب به مشــام می رســد و روز دیگر از شام و 
 حلب و روزی هــم در همین حوالــی؛ جایی نزدیــک »جنیران« یا 

»نجف آباد«...
راستی! دلمان برایتان تنگ شده حاج احمد...
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پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

برگزاری مراسم گرامیداشت 
سالگرد شهدای عرفه

همزمان با سالگرد شــهادت سرلشکر احمد 
کاظمــی، فرمانــده ســابق نیــروی زمینی 
ســپاه، مراســم گرامیداشت شــهدای عرفه 
برگزارمی شــود.بنابراین گــزارش مراســم 
گرامیداشت شــهدای عرفه» سر لشکر  حاج 
احمد کاظمــی « و همرزمانــش و همچنین 
هفتمین روز خاکسپاری شهید مدافع انقالب 
سجاد شاه سنایی، با حضور سردار علی فضلی، 
جانشین ســازمان بسیج مســتضعفین روز 
پنجشــنبه از ســاعت 15 الی 1۷  در خیمه 

گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد 
اصفهان

اردوی طریق جاوید در ایام 
دهه فجر برگزار می شود

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
در نخســتین نشســت هماهنگــی برگزاری 
ســمینار »مهارت های زندگی قرآنی« جهاد 
دانشــگاهی که قرار اســت هم زمان با ایام ا... 
دهه فجر و ایــام چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی برگزار شــود، اظهار کرد: در 
آســتانه ۲۲ بهمن و ایام دهه فجر این جلسه 
را ترتیب دادیم تا طبق روال دو سال گذشته، 
هماهنگی هــای الزم بــرای هر چــه بهتر و 
باشکوه تر برگزار شدن ویژه برنامه گرامیداشت 

سالگرد پیروزی انقالب را انجام دهیم.
داریوش اســماعیلی به حوادث اخیر کشــور 
اشاره کرد و افزود: بخصوص امسال با اتفاقاتی 
که در سطح کشــور به وقوع پیوســته، لزوم 
حرکت بزرگ تــر و فعاالنه تر، هر چه بیشــتر 
احســاس می شــود، بنابراین اگر ســال های 
گذشته، مراســم گرامیداشت پیروزی انقالب 
خوب برگزار می شد، امسال برگزاری آن واجب 
اســت و باید با شــکوه و اقتدار بیشتر برگزار 
شود.وی  خاطرنشان کرد: برنامه ای در جهاد 
دانشگاهی و به طور سراسری در کشور تحت 
عنوان اردوهای طریق جاوید برگزار می شود. 
طبق پیشــنهادی که به دفتــر مرکزی جهاد 
دانشــگاهی ارائه کردیم و با آن موافقت شد، 
قصد داریم تا شکل منطقه ای آن را به میزبانی 

واحد اصفهان برگزار کنیم.

راهیابی فیلم خبرنگار اصفهانی 
به جشنواره فیلم های ورزشی

فیلم »پهلوانانه زیســتن افســانه نیســت« 
ساخته مشفقی دبیر انجمن ورزشی نویسان ، 
خبرنگاران و عکاســان ورزشــی اصفهان، به 
بخش مسابقه یازدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم های ورزشــی راه یافــت. هیئت داوران 
یازدهمین جشــنواره بین المللــی فیلم های 
ورزشی ، اســامی فیلم های راه یافته به بخش 
مســابقه این جشــنواره را اعالم کرد که در 
بین این آثار نام فیلم »عزیزا... مشفقی« دبیر 
انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی اصفهان 

دیده می شود.
 فیلم »پهلوانانه زیستن افسانه نیست« ساخته 
عزیزا... مشــفقی روایتگــر منش ها و خصائل 
اخالقی پهلوانان این ســرزمین به ویژه جهان 
پهلوان »غالمرضا تختی« است که با دمیدن 
روح جوانمردی در جامعه و سبک زندگی خود 
نشان دادند در عصر حاضر و دنیای امروز هم 
می شــود در گود زندگی و زیــر چرخ روزگار 
پهلوانانه زیســت و ثابت کرده انــد پهلوانی و 
جوانمردی ، فقــط  محدود به داســتان های 
اساطیری نیست. این فیلم قرار است در بخش 
برنامه های تلویزیونی این جشنواره به رقابت 

بپردازد.

امام جمعه اصفهان:
 زیربناهای شهر سرپل ذهاب 
با سرعت بیشتر احداث شود

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهــان در دیدار 
با مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان اظهار داشت: زیربناهای شهر سرپل ذهاب 

باید با دقت و سرعت بیشتری احداث شود.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد افزود: باید 
احداث منازل و زیربناهای شهر سرپل ذهاب در 
کمترین زمان ممکن انجام شــود تا مردم مجبور 
نباشند پس از تحمل سختی ها و سرمای زمستان، 

گرمای تابستان را در کانکس ها تحمل کنند.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان با اشاره به 
لزوم توجه به رونق ساخت مســکن در شهرها و 
روستاهای مختلف اســتان اصفهان تصریح کرد: 
مدیریت ها باید به گونه ای باشد که گره از کار مردم 
باز شود و رونق به ساخت وساز منازل بازگردد تا با 
رونق گرفتن ساخت وساز و تحول در بخش مسکن، 

سایر مشاغل مرتبط با این بخش رونق پیدا کند.
غالمحسین خانی، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اصفهان در ابتدای این دیدار با ارائه 
گزارشی از اقدامات این بنیاد در مناطق زلزله زده 
استان کرمانشــاه بیان کرد: بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اصفهان به عنوان استان معین در 
شهر ســرپل ذهاب فعالیت دارد و امور ساخت و 
تعمیر واحدهای مسکونی در این شهر را بر عهده 

گرفته است.

در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر 
شهر اصفهان مطرح شد:

باید آمار حضور واقعی مسافران 
ارائه شود

نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان 
با حضور شــهردار، مدیران مناطق شــهرداری و 
سازمان های مســئول در این حوزه برگزار شد. 
شهردار اصفهان در این نشست گفت: فعالیت های 
ستاد خدمات سفر باید به گونه ای باشد که شعارها، 
آداب و سنن، موازین شرعی و اسالمی حفظ شود، 
قرار نیســت در عید نوروز اصول و موازین هنری 
و ... دستاویز کســب منفعت باشد یا اموری انجام 
دهیم که با سیاســت های شــهرداری سازگاری 
نداشته باشد. قدرت ا... نوروزی اضافه کرد: شعارها 
باید دربردارنده شــادابی، احادیث و کالم بزرگان 
متناسب با ایام نوروز باشد، اینها نکات ریزی است 
که باید در کمیته های ستاد مورد توجه باشد، در 
این تغییر و تحوالت نباید همگرایی فراموش شود و 
هر بخشی ساز خود را بزند و در نهایت برای دیگران 
مزاحمت ایجــاد کند. رییس ســتاد هماهنگی 
خدمات سفر شهر اصفهان تصریح کرد: باید برای 
جذب گردشگر به شهر اصفهان تالش کرد، البته 
باید آمار واقعی حضور مســافران را ارائه داد تا در 

زمینه جذب گردشگر برنامه ریزی شود.

 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز :
شهروندان در طراحی المان های 

سبز نوروزی مشارکت کنند
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: این ســازمان در نظر دارد با 
هدف ایجاد شور و نشاط بیشــتر در سطح شهر 
به ویژه در ایام نوروز و همچنیــن برخورداری از 
رویکرد تعامل با هنرمندان رشته های مختلف و 
تنوع بخشی به قالب های هنری و افزایش مشارکت 
مردمی در زیباسازی شــهر، فراخوان طراحی و 
 اجرای المان سبز نوروزی با رویکرد فضای سبز را 

برگزار کند.
فروغ مرتضایی نژاد با اشــاره بــه موضوعات این 
فراخوان اظهارکرد: المان هــای تاکید کننده بر 
ساختار هویتی و تاریخی شهر اصفهان و المان های 
مدرن دارای هویت، از جمله موضوعات فراخوان 
یاد شده به شمار می رود؛ البته تمامی المان های 
طراحی شــده باید در ترکیب و تلفیق با کاشت 

گونه های گیاهی باشد.

 اســتاندار اصفهــان در چهل و چهارمین جلســه 
ستاد ســاماندهی امور جوانان اظهار داشت: یکی 
از مهم ترین مسائل کشــور، موضوع جوانان است و 
مدیران کل باید توجه جدی به این امر داشته باشند.

محسن مهرعلیزاده ضمن انتقاد از عدم حضور برخی 
مدیران کل در این جلسه، از معاونان و کارشناسان 
ادارات کل دعوت شده در ستاد خواست که جلسه 
را ترک کنند و در ادامه افزود: اینجانب به نمایندگی 
از مدیران کلی که در جلســه حضور ندارند ضمن 
عذرخواهی از سایرین می خواهم که جلسه را ترک 
کنند؛ چرا کــه یکی از چالش های اســتان حضور 
نامنظم و کمرنگ برخی از مدیران کل اســتانی در 
جلساتی است که به ریاست استاندار تشکیل می شود 
و اگر به عنوان یک چالش همیشگی است باید متوقف 
شود؛ زیرا برخی از جلسات در حیطه تصمیم گیری 
و سیاســت گذاری بوده و حضور شخص مدیرکل 
الزامی است.استاندار اصفهان در ادامه با بیان اینکه 
جمعیت کشــور هر روز به سمت پیری و میانسالی 

می رود، عنوان کرد: جوانان سرشــار از انرژی، فکر 
و ایده هســتند و با دنیا ارتباطات بیشتری دارند و 
کاهش جمعیت جوان کشور نشان می دهد که این 
حرکت ها و انرژی ها را به تدریج از دست می دهیم.

وی با اشاره به افزایش سن جمعیت استان اصفهان 
و کشــور، عنوان کرد: جوانان هنوز متوجه جایگاه 
خود نشده اند و احساس می شود که یک نقیصه ای 
وجود دارد که این قشر در مسئولیت ها حضور ندارند 
و ابتکار عمل و برنامه ریزی برای آینده کشور بدون 

حضور جوانان امکان پذیر نیست.
مهرعلیزاده با بیان اینکه در موضوع ازدواج جوانان 
انگیزه های مثبت و منفی وجود دارد، تصریح کرد: 
انگیزه های مثبــت بــرای ازدواج جوانان، کاهش 
و انگیزه هــای بازدارنده در ایــن خصوص افزایش 

یافته است. وی از غلبه عدم آمادگی روحی و فکری 
برای ازدواج جوانان یاد کرد و گفت: روز به روز این 
انگیزه هــای بازدارنده بیشــتر و انگیزه های مثبت 
کمتر می شود که باید در این خصوص تصمیم گیری 
درستی صورت گیرد.استاندار اصفهان تاکید کرد: 
ازدواج به معنای تشکیل خانواده و آمادگی روحی 
برای رشد زندگی است و باید همه دستگاه ها در کنار 

هم جوانان را برای ازدواج ترغیب کنند.
وی آمار باالی تجرد کارمندان را نشانه خوبی برای 
جامعه ندانست و بیان داشت: بخشی از دالیل عدم 
ازدواج، مســائل بین المللی اســت که به فرهنگ 
جامعه تبدیل شــده است و بخشــی نیز به مسائل 
اقتصادی و معیشــتی مربوط می شود.مهرعلیزاده 
طرح هایی که در راســتای افزایــش انگیزه مثبت 

جوانان برای ازدواج و در ادامــه مهارت هایی برای 
پایبندی جوانان به ازدواج وجود دارد را موثر خواند و 
اذعان کرد: باید در ابتدا مسائل اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی بررسی شود و راه های افزایش 
انگیزه احصا گــردد تا بتوانیم به صورت ریشــه ای 
مشــکالت را برطرف کنیم.وی با بیــان اینکه باید 
جوانان درک کنند که ازدواج مسائل اقتصادی آنان 
را هم ساماندهی می کند، مطرح کرد: باید روی این 
مســئله که ازدواج به تامین معیشت جوانان لطمه 
وارد نمی کند کار شود. استاندار اصفهان تاکید کرد: 
ستاد ساماندهی امور جوانان باید با دیگر کارگروه ها 
ارتباط منطقی داشته باشد تا موضوع جوانان از ابعاد 
مختلف اشتغال، امور اجتماعی، بانوان و از مجاری 

علمی مورد بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کــرد: مدیران بایــد در خصوص ترویج 
مشارکت اجتماعی جوانان فعالیت کنند چرا که ما 
امروز مسئولیت آینده جامعه را نیز بر عهده داریم و 

باید دقت الزم در این خصوص صورت گیرد.

استاندار  از بی نظمی برخی مدیران استانی گله مند است؛

چالش بی نظمی مدیران کل استان!

معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شــهرداری اصفهان گفت: در تدوین بودجه سال 
9۷ بستر سازی برای مشارکت بخش خصوصی و 
جذب سرمایه گذاران در امور شهر تاکید شده که 

شهرداری باید زمینه این مهم را فراهم کند.
بهروز ارباب شــیرانی بیان کرد: اولویت در فرآیند تدوین بودجه ســال آینده با توجه به محدودیت های 
درآمدی، اتمام پروژه ها و طرح های نیمه تمام و در راســتای برنامه  های زیست محیطی، گردشگری، 
خدمات و حمل و نقل عمومی است تا مناسب ترین نتایج را جهت افزایش رضایت شهروندان داشته باشد. 
وی با تاکید بر اینکه در تمام بودجه مناطق، سازمان ها و معاونت ها رضایتمندی شهروندان در رأس امور 
قرار گرفته، تصریح کرد: بودجه سال 9۷ نســبت به بودجه سال 96 براساس نظرات اعضای شورای شهر 

تاحدودی افزایش می یابد و هنوز بودجه سال آینده تدوین نهایی نشده است.

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه، ضمــن تاکید بــر بهســازی ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان، اظهارکرد: با توجه به اینکه 
طی سال های اخیر اتوبوس جدیدی به ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان اضافه نشده، عمر این ناوگان 

افزایش یافته است، اما فعالیت های مختلفی برای کاهش آالینده های ناشی از سوخت دیزل از جمله معاینه فنی 
اتوبوس ها و کاهش تعداد اتوبوس های فرســوده که نقش زیادی در دودزایی داشته اند، انجام شده است. قدرت 
افتخاری تاکید کرد: سال گذشته بالغ بر 1۰۰دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهان اضافه شد 
و تا دهه فجر امسال نیز ۳۰ دستگاه اتوبوس دیگر به این ناوگان اضافه می شود که نقش مهمی در کاهش میزان 
آالینده ها خواهد داشت. وی  با بیان اینکه در حال حاضر 15۰ دستگاه اتوبوس گازسوز در شهر فعال است، گفت: 

در روزهایی که هوا آلوده است، سعی می کنیم تمام این اتوبوس ها را در خطوط فعال کنیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری تاکید کرد:

 نقش مهم بخش خصوصی 
در تدوین بودجه 97

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان:

 30 دستگاه اتوبوس تازه 
نفس وارد شهر می شود

دشمن، خواب التهاب آفرینی در این شهر و استان را ببیند؛

جایپای»حاجاحمد«...

 مدیرکل بهزیســتی اصفهان پیش از ظهر یک شــنبه در مراسم تکریم و 
معارفه مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان اظهار داشــت: زمانی که در 
بهزیستی مشغول فعالیت شدم تنها ۲۰ فعالیت بر عهده این سازمان بود و 

امروز بار 15۰ نوع فعالیت مختلف را بر دوش دارد.
مرضیه فرشــاد با بیان اینکه خدمت رســانی در این حوزه ها به تنهایی از 
عهده بهزیســتی خارج است، افزود: خیران در ســال های اخیر با ورود به 
این حوزه ها یاری واقعی برای بهزیســتی بودند به نوعی که حدود دو سوم 
فعالیت در بخش های حمایتی را خیران برعهده دارند.مدیرکل بهزیستی 

استان اصفهان با اشاره به تاثیرگذاری حمایت های مردمی در انجام درست 
و بهینــه فعالیت های خیر تاکید کــرد: همچنان نیازمند مشــارکت های 
مردمی و حمایت خیران در راستای کیفی سازی و انجام بهتر خدمات در 

این حوزه هستیم.
وی با اشاره به اینکه مدیر سابق بهزیستی در حوزه خود بسیار متخصص و 
فعال بوده است، ادامه داد: امیدوارم زمانی که شخص دیگری به عنوان مدیر 
بهزیســتی در جایگاه من قرار می گیرد به اندازه آقای صادقی مدیر سابق 
بهزیستی با افتخار و سربلندی این اداره را ترک کنم.گفتنی است، مرضیه 

فرشاد که پیش از این 9 سال معاونت پیشگیری و امور اجتماعی بهزیستی 
را برعهده داشت، به شــکل رســمی به عنوان مدیرکل بهزیستی استان 
اصفهان، معرفی و از زحمات سعید صادقی مدیر سابق این اداره تجلیل شد.
مدیرکل سابق بهزیستی اســتان اصفهان نیز در این  مراسم اظهار کرد: در 
کنار اقدامات انجام شده هزاران کار نکرده برای گروه های هدف بهزیستی 
وجود دارد.ســعید صادقی افزود : خدا را شکر می کنم که توانستم خانواده 
بهزیستی را در استان اصفهان تحقق ببخشــم، این خانواده از اصفهان تا 

دورترین مناطق مرزی کشور را شامل می شود.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:
نیازمند مشارکت های مردمی و حمایت خیران در بهزیستی هستیم

سمیه پارسادوست
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پپامبر اسالم صلی اهلل  علیه و آله  :
انسان با ايمان به میل و رغبت خانواده اش غذا می خورد، ولی منافق میل و 

رغبت خود را به خانواده اش تحمیل می كند.
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اولیــن روز کاری هفته و اولین ســاعات روز، 
بهترین زمان ها برای امتحان کردن عادات تازه 
به منظور تقویت بهره وری هستند. در این میان 
کارهایی هم وجود دارند که اگر به انجامشــان 
در ساعات اولیه صبح عادت کنید، کل روز شما 

را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
۱. ساعت تان را تنظیم کنید

همیشه به ساعتی که تنظیم می کنید پایبند 
باشید. زمانی که ســاعت را قطع می کنید تا 
چند دقیقه بیشــتر بخوابید، ذهــن و بدنتان 
به این کار عادت کــرده و از لحــاظ فیزیکی 
بهره وری کمتری در روز خواهید داشــت. این 
عمل باعث می شود کارهایتان به تعویق افتاده 
و به خاطر محدود بــودن زمان و عجله کردن، 

دچار استرس شوید.
۲. آفالین بمانید

سعی کنید هنگام خوابیدن گوشی را در اتاق 
دیگری به شارژ بزنید تا هنگام بیدار شدن سراغ 
چک کردن اپلیکیشــن هــای مختلف نروید. 
چک کردن ایمیل، شــبکه هــای اجتماعی و 
پیغام های دیگر، همگــی کارهایی را یادآوری 
می کنند که موجب استرس شما شده و باعث 
می شــود روزتان را با احســاس منفی به خود 

آغاز می کنید.
۳. برنامه ریزی کنید

سعی کنید برای روزی که می خواهید شروع 
کنید برنامه داشــته باشــید. اگــر ندانید چه 
کاری می خواهید انجام دهیــد، کجا بروید یا 
چه ایده ای در ذهن داریــد، روزی بدون بهره 
خواهید داشت؛ پس بهتر اســت از شب قبل 

برای فردایتان برنامه ریزی کنید.
۴. آب بیشتری بنوشید

ســعی کنید بخصوص هنگام صبح آب زیادی 
بنوشید، بدن شما نباید بیشتر از ۶ یا ۸ ساعت 
بدون آب بماند.اگر دچار کمبود آب شــوید، 
ســردرد ، خســتگی در طول روز و مشکالت 
پوستی مثل ســیاهی دور چشم به سراغ شما 

می آیند.
۵. قهوه را فراموش نکنید

نوشیدن قهوه همراه با صبحانه یا پس از آن، به 
دلیل آنتی اکسیدانی که دارد سطح انرژی شما 
را برای شــروع یک روز خوب باال برده و تاثیر 

مثبتی بر خلق و خوی شما می گذارد.

مهارت زندگی

با انجام این کارها، هفته کاری 
خوبی را شروع کنید

دعای دسته جمعی: حفص بن عمر بجلی گوید: از وضع ناهنجار   
مالی و از هم پاشیدگی زندگی ام به امام صادق)ع( شکایت کردم. ایشان 
فرمودند: هنگامی که به کوفه رفتی با فروش بالش زیرسرت هم که باشد 
به ده درهم غذایی آماده کرده و تعدادی از برادرانت را به غذا دعوت کن و 
از ایشان بخواه تا در حق تو دعا کنند. حفص گوید: به کوفه آمدم و هرچه 
تالش کردم  غذایی مهیا کنم میسر نشد؛ تا باالخره طبق دستور امام)ع( 
بالش زیرسرم را فروختم و با آماده ساختن غذا، تعدادی از برادران دینی 
خود را دعوت کرده و از ایشــان خواستار دعا در حل مشکالت زندگی ام 
شدم؛ آنها هم با صرف غذا دعا کردند. به خدا قسم مدت کوتاهی از این 
قضیه نگذشت که متوجه شدم کسی در خانه را می زند و چون در را باز 
کردم ، دیدم شخصی که از وی طلبکار بودم، به سراغ من آمد. با پرداخت 
مبلغ سنگینی که به گمانم ده هزار درهم بود، بدهی خود را با من تسویه 

و مصالحه کرد و از آن پس کار من به فراخی و گشایش نهاد.
دفع بال:  مرحوم آیت ا... حاج شیخ عبدالکریم حائری، موسس حوزه 
علمیه قم فرمودند: او قاتی که در سامرا مشغول تحصیل علوم دینی بودم، 
اهالی این شــهر به بیماری وبا و طاعون مبتال شدند و همه روزه عده ای 
می مردند. روزی در منزل استادم مرحوم سید محمد فشارکی چند تن از 
اهالی سامرا جمع بودند که ناگاه آیت ا... میرزا محمد تقی شیرازی که در 
مقام علمی مانند مرحوم فشارکی بود، تشریف آوردند و صحبت از بیماری 
وبا شد و اینکه همه در معرض خطر مرگ هستند. مرحوم میرزا فرمودند: 
اگر من حکمی بکنم آیا الزم است انجام شــود یا نه؟ همه گفتند: آری ، 
فرمود: من حکم می کنم که شیعیان ساکن سامرا از امروز به مدت ده روز، 
مشغول خواندن زیارت عاشورا شوند و ثواب آن را به مادر امام زمان)عج( 
حضرت نرجس خاتون هدیه نمایند تا این بال از آنان دور شود. اهل مجلس 
این حکم را به همه شیعیان رساندند و مشغول زیارت عاشورا شدند. از فردا 
شیعیان دیگر در معرض تلف واقع نمی شدند؛ ولی غیرشیعه می مردند و 
برهمه اهل ســامرا این نکته واضح  و ظاهر شــد. برخی از غیر شیعه از 
آشنایان شیعه خود می پرسیدند: سبب  چیست که از ما می میرند  و از 
شــما نمی میرند؟ به آنها گفته شد:همه زیارت عاشــورا می خوانند تا 

درمعرض وبا و طاعون قرار نگیرند و خداوند هم دفع بال می کند.

باغ 
کاغذی

چاپ سوم مجموعه داستان »پسرم قدش بلند است« نوشته               
» آناهیتا  آروان« برای گروه سنی نوجوان  منتشر شد.

این کتاب شامل هشت داستان با  این عناوین است:   »قفس«، 
»درخت  ســیب«، »آســمون  فیروزه«،  «بوی  گل پیراهن«، 
»نذر و نیاز«، »پســرم قدش بلند اســت«، »دل عسلی ها« و 
»وقتی انار می ترکد«. دو داستان اول مجموعه »پسرم قدش 
بلند است«، راوی احساسات و شیفتگی معصومانه بچه ها به 
پرنده ها و درخت است. در قصه اول یعنی »قفس«، نویسنده 

ماجرای پسری به نام قلیچ را روایت می کند که قناری مرده اش 
را زیر درخت توتی پشت قبرستان خاک کرده است. »آسمون 
فیــروزه« قصه خواســتگاری یک مرد زن مــرده از دختری 

نوجوان است.
 در این داســتان اگرچه نویســنده اطالع چندانی از شرایط 
دو خانواده و دالیل این خواســتگاری نمی دهد، اما از لحاظ 
به تصویر کشــیدن معصومیت و ســادگی دختر و نوع نگاه 
کودکانه اش به این ماجرا، بسیار زیبا و هنرمندانه عمل می کند. 

»پسرم قدش بلند  است«  دعا

استوپیدتالر)Stoopidtaller(: یکــی از عجیب 
ترین دوچرخه های جهان، دوچرخه ای است که توسط 
 )Richie Trimble( یک مخترع به نام ریچی تریمبل

ساخته شده است. 
این دوچرخــه ۶ متر طول دارد و اســمش بــه عنوان 
بلندترین دوچرخه در کتــاب رکوردهای گینس به ثبت 

رسیده است.
 )Fliz bike(فلیزبایک: دوچرخه مفهومی فلیزبایک
تمامی ویژگی های اولین دوچرخه ساخته شده به دست 
کارل بریس را دارد؛ از جمله داشتن دو چرخ، حرکت به 

وسیله قدرت پا و نداشتن پدال.
 در واقع دوچرخه ســوار بــه جای نشســتن روی زین 
دوچرخه، از بدنه محکــم و بلند آن آویزان می شــود و 
حرکت دوچرخه به سمت جلو، از ترکیب دویدن، راه رفتن 

و گیر دادن پاها به زمین انجام می گیرد.
دوچرخه سواری وارونه: دیاوولو )Diavolo( یک 

بدلکار بود که در اوایل قرن نوزدهم در حلقه ای با عرض 
مناسب دوچرخه سواری می کرد و در بسیاری از مواقع در 

شرایطی کامال وارونه قرار می گرفت.
 چنین بدلکاری با ســرعت باال مــردم را هیجان زده و 

مبهوت خود می کرد.
دوچرخه چهار نفره: امــروزه دوچرخه هایی را می 
بینیم که به طور همزمان توسط دو نفر رانده می شوند اما 
دوچرخه ی چهارنفره بــرای اولین بار در ســال ۱۹۸۹ 

ساخته شد.
دوچرخه پیروزی: دوچرخه پیروزی،یک دوچرخه 
ی بسیار معمولی بنظر می رسد اما این دوچرخه در سال 
۱۹۴۲ و در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم ســاخته شده 
اســت. در آن دوران مواد خامی مانند فلزات و پالستیک 
اکثراً برای به کار رفتن در ساخت جنگ افزار به کار گرفته 
می شد و ســاخت این دوچرخه در دورانی که همه چیز 

جیره بندی شده بود در نوع خود جالب است.

عجیب ترین دوچرخه های جهان )3(
دانستنی ها

حرف حساب

نیمکت های دنیا را بد چیده اند
تو روی نیمکتی نشسته ای این سر دنیا که تمام 
آنچه می خواهی، یکی است که آن سر دنیا، روی 
نیمکتی نشسته اســت که تمام آنچه می خواهد، 

تویی. نیمکت های دنیا را بد چیده اند.

»سه کتاب«
زویا پیرزاد

سیره بزرگان

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در جمع کارآفرینان و صنعتگران اصفهانی خبرداد:

 افتتاح سرپرستی بانک صنعت و معدن و دو شعبه 
در اصفهان

نشست رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت 

و معدن، رییس شعب و رییس خانه صنعت و معدن در 

 کارآفرینان، متعاقب آیین افتتاح سرپرستی امور شعب بانک صنعت و معدن، شعبه 
اصفهان با

ی برگزار شد.
مرکزی اصفهان و شعبه شهرک صنعتی ج

برکتین، رییس خانه صنعت و معدن اصفهان، با اشاره به ارائه سرویس و خدمات بانک صنعت و 

ت: هنوز فاصله زیادی با جایگاه واقعی صنعت و معدن داریم ولی باید به 
 کارآفرینان گف

معدن به

ی، پروژه محور باشد.
سمتی برویم که بانک صنعت و معدن به جای تسهیالت محور

ه پروژه های آنها از 
روژه ها و صنعتگران باید امیدوار باشــند ک

وی خاطرنشان کرد: صاحبان پ

شود و برنامه ریزی های مربوط به سیاست ها و نظام باید 
طریق بانک صنعت و معدن حمایت می 

ه از دایره بسته وثیقه، اسناد ملک و امالک برای اخذ تسهیالت خارج شویم. 
به گونه ای باشد ک

همچنین تسهیالت باید در راستای رشد و توسعه کشور باشد.

  دو هزار واحد سنگبری، 
برکتین با اشاره به پتانسیل های فراوان استان اصفهان در بخش سنگ با

معاون و صنایع مختلف، از لزوم انجام اقداماتی با کمک بانک برای رشد اشتغال و اقتصاد کشور 

در گرو تولید است. با تشویق تولید می توان نقش اقتصادی 
سخن راند. وی تصریح کرد: همه چیز 

را در کشور به خوبی ایفا کرد.

علی اشرف افخمی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به سابقه ۶0 

ی پروژه های متعدد در حوزه صنعت و معدن، بیان 
سال فعالیت بانک و تامین مالی برای راه انداز

ت: ما نباید به آنچه که هست اکتفا کنیم بلکه در شرایط فعلی باید تالش مدبرانه بیشتری 
داش

کرد. وی گفت: کشور سنگاپور با وسعتی به اندازه اصفهان، بیش از 3۲۹ میلیارد دالر صادرات 

شور ما فقط به ۸۴ میلیارد دالر می رسد.
دارد، در حالی که کل صادرات ک

 وی با مقایسه شرایط اقتصادی دو کشور اظهار کرد: در ســنگاپور بانک ها به سراغ صنعتگران 

می روند و برای آنها راهکارهای مالی طراحی می کنند.

د ۲ تا ۶ درصد را برای تولید کنندگان دارند. در حالی که ما فعال به نرخ سود 
از طرفی، نرخ ســو

ر گرو تولید با کیفیت خوب و 
۱۸ درصد رسیده ایم.افخمی، دســتیابی به بازارهای جهانی را د

قیمت مناسب عنوان کرد و گفت: با استفاده از منابع ارزان قیمت کشور باید در خدمت صنعت 

 ارز را پایین آوریم و رشد صادرات به گونه ای باشد 
کشور باشیم. همچنین، باید ریسک تسهیل

که بتوانیم قرض خود را بدهیم.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن، ساختار اقتصادی کشور را بیمارگونه خواند و تاکید کرد: باید 

 اعتبار برای تحویل 
ی تغییر دهیم. وی از تامین

نگرش خود را با توجه به اســتانداردهای جهان

۱۱ فروند هواپیمای واگذار شــده توســط بانک صنعت و معدن خبر داد که بخشی از این پول 

ن اعتبار خط سریع السیر 
به صورت سندیکایی از بانک های خارجی فراهم شده، همچنین تامی

عتبار در دست اقدام است که پیشرفت 
ک میلیارد و هشتصد میلیون دالر ا

تهران- اصفهان  با ی

۴0 درصدی داشته و تا ۲ سال آینده راه اندازی می شود.

ث نیروگاه 
تبار و تامین مالی برای احدا

 میلیارد دالر اع
برنامه ریزی برای قطار تهران-مشهد با ۱/7

۶ هزار مگاواتی صورت گرفته که تاکنون سه هزار وات به شبکه وصل شده است.

افخمی از طراحی نظام جامع بانکداری و توجه به تمام فرآیندها در بانک صنعت و معدن از ابتدای 

سال جاری خبر داد که باعث شده چندین بانک خارجی متقاضی خرید طرح از این بانک باشند.

فرزانه افسرطه
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